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1. ACTA DE LA SESSIÓ DE PLE DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2017 
 
 
 
 
Es pregunta als assistents si volen formular observacions al contingut de l’esborrany de 
l’acta de Ple de sessió de data 18 de desembre 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: 
 

 
a. DECRETS DEL 737 AL 739 DE 2017 I DE L’1 AL 11 DE 2018 
b. JUNTES DE GOVERN DE DATES: 27 DE NOVEMBRE, 11, 18, 22 I 29 DE 
DESEMBRE DE 2017 
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3. *DICTAMEN SOBRE EL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ LA CAIXA i L’ASSOCIACIÓ 
DE LA GENT GRAN DE LA SÉNIA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA 
“GENT GRAN” AL CASAL. (EXP. 23/2018) 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa de Benestar Social, Igualtat i 

Salut 

Quòrum: Majoria Simple 

 
Des de l’obertura del Casal Sociocultural per a la Gent Gran s’ha vingut desenvolupant una 
acció formativa, cultural i social a l’esmentat espai, gràcies a la cooperació dels programes 
de la Fundació “la Caixa”, en principi programa “l’Esplai” i darrerament Programa “Gent 
Gran”. El resultat d’aquesta cooperació es valora molt positivament per les tres parts, 
Fundació La Caixa, Associació de Gent Gran de la Sénia i Ajuntament, i per tant des de la 
Regidoria de Benestar Social, Igualtat i Salut es recomana la continuïtat dels convenis. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió 
Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut de data 17 de gener de 2018, amb el 
següent resultat : 
vots a favor:  10 (6 FS-E, 2 PP, 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 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
APROVAR el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de la Sénia, l’Associació de Gent 
Gran de la Sénia i l’Àrea Social de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de 
Barcelona, ”la Caixa” per al desenvolupament d’activitats adreçades a la Gent Gran al Casal 
Sociocultural per a la Gent Gran de la Sénia, autoritzant l’alcalde per a la signatura del 
mateix.  
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ AJUNTAMENT DE LA SÉNIA, 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LA SÉNIA I LA FUNDACIÓ BANCÀRIA 
”LA CAIXA” PER AL DESENVOLUPAMENT DELS PROJECTES DEL PROGRAMA DE 
GENT GRAN  
 
A La Sénia, ............. de/d’ ........... de 2018 
 
R E U N I T S 
 
D’una part, el Sr. Joan Moisés Reverté, que actua en el seu nom i representació de 
l’Excel·lentíssim Ajuntament de La Sénia del qual n’és l’Alcalde-President, entitat 
domiciliada al carrer Tortosa, 1 de La Sénia (Tarragona) i amb NIF: P4304500D 

 
I de l’altra part, el Sr. Marc Simón Martínez, subdirector general de l’Àrea Social de la 
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, i la Sra. Tatiana 
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Caro, directora de Banca Institucions de CaixaBank a Tarragona, que actua en nom de la 
Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa” (en endavant, 
Fundació Bancària ”la Caixa”), domiciliada a Palma (Illes Balears), Plaça Weyler,3, i amb 
NIF núm. G-58899998. 
 
I de l’altra, el Sr. Secundino Centelles Cardona actuant en nom i representació de 
l’Associació de Gent gran de la Sénia, de la qual n’és President, entitat domiciliada a 
Carrer del Mar, núm. 2 de La Sénia (Tarragona) i amb NIF 435 46 167. 
 

Totes tres parts reconeixen la seva capacitat jurídica per establir aquest document i, en 
especial, la representació de les institucions que s’anomenen.  
 
Manifesten 
 

I. Que l’Ajuntament de La Sénia té entre les seves àrees d’actuació promoure tota mena 
d’activitats i prestar tots els serveis públics que contribueixin a satisfer es les necessitats i 
les aspiracions de la comunitat de veïns. 

II. Que la Fundació Bancària ”la Caixa” ha fixat des dels seus orígens l’atenció en la gent 
gran com un dels col·lectius objecte del seu interès mitjançant el Programa de Gent Gran, 
que té com a finalitat impulsar una tasca de promoció i atenció a aquest col·lectiu, 
desenvolupant activitats de formació i fomentant la seva participació activa en la societat, 
amb una atenció especial per la gent gran en situació de més vulnerabilitat. 

III. Que totes dues institucions són conscients del paper actiu que desenvolupa i ha de 
desenvolupar la gent gran a la societat, on l’augment progressiu de l’esperança de vida, 
així com la millora de les condicions socials i de salut, han donat lloc a un col·lectiu cada 
vegada més nombrós, amb més formació i informació i amb necessitats diferents al llarg 
del seu cicle vital. Tot això suposa la necessitat de donar-hi respostes diverses i 
innovadores. 

IV. Que l’ Ajuntament de La Sénia, l’Associació de Gent gran de la Sénia i, la Fundació 
Bancària ”la Caixa” reconeixen la tasca que s’ha desenvolupat en els últims anys per 
impulsar la promoció de l’envelliment actiu, materialitzada en els convenis de 
col·laboració subscrits per totes tres institucions des de 1998, per a l’impuls d’activitats de 
promoció de la salut i de prevenció de situacions de dependència, i el foment d’activitats 
de participació social i voluntariat.  

Per tant, es reconeixen mútuament capacitat suficient per formalitzar la col·laboració i 
obligar-se, i acorden lliurement subscriure aquest CONVENI d’acord amb els següents 
 
A C O R D S 

Primer. Objecte del conveni  

L’objecte d’aquest conveni és el desenvolupament del Programa de Gent Gran al centre  
de l’Associació de Gent gran de la Sénia, i que comprèn totes les actuacions que, des de 
l’Obra Social ”la Caixa”, impulsen un estil de vida activa per contribuir al benestar de la 
gent gran i prevenir situacions no desitjades. En aquest sentit, aquest programa aplega 
activitats, tallers i projectes que treballen per promoure al màxim l’autonomia de la gent 
gran, i inclou els punts següents: 
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1. Activitats de promoció de la salut que contribueixen a la prevenció i la divulgació de 
coneixements i hàbits per envellir satisfactòriament, i que ajuden a una adaptació positiva 
als canvis. 

2. Activitats que se centren en la persona i que ofereixen recursos per desenvolupar les 
capacitats personals que ajudin a la necessària presa de decisions, promocionant els 
valors de dignitat i autonomia al llarg del procés d’envelliment.  

3. Activitats vinculades a l’aprenentatge de les noves tecnologies i a l’acostament de la 
gent gran a les xarxes socials i entorns 2.0.  

4. Promoció d’activitats i projectes que impulsen la participació social i el voluntariat, amb 
la finalitat de promoure el paper actiu de les persones grans perquè siguin i se sentin 
protagonistes de la nostra societat. S’inclou aquí la col·laboració amb altres entitats de 
l’entorn en les quals participin activament els socis i/o usuaris dels centres com a 
principals protagonistes.  

La Fundació Bancària ”la Caixa” destinarà els recursos necessaris per desenvolupar una 
tasca de seguiment i suport als projectes de voluntariat, amb l’objectiu de millorar-ne el 
funcionament. 

La descripció de les activitats s’inclou a l’annex I del conveni.  
 

Segon. Compromisos de les parts  

2.1. Compromisos per part de l’Ajuntament de La Sénia i l’Associació de Gent gran de la 
Sénia 

D’una part, l’Ajuntament de La Sénia i l’Associació de Gent gran de la Sénia es 
comprometen a potenciar el desenvolupament de les activitats i els projectes, informar-ne 
i col·laborar-hi, facilitant el suport necessari quant a organització per a la seva correcta 
execució.  

Aquestes activitats es duran a terme als centres de gent gran o entitats de l’entorn amb 
les quals es col·labori, responsables en cada cas de la seva realització i 
desenvolupament. 

Finalment, l’ Ajuntament de La Sénia es compromet a continuar assumint el cost del 
funcionament, la conservació i el manteniment dels centres, i és responsable del 
compliment de la normativa vigent en aquest sentit. 

 

2.2. Compromisos de la Fundació Bancària ”la Caixa” 

Per la seva part, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a impulsar les activitats i 
els projectes descrits a l’annex I, i proporcionar els recursos necessaris i vinculats 
exclusivament al seu desenvolupament. 

Així mateix, la Fundació Bancària ”la Caixa” es compromet a oferir les eines necessàries 
perquè els voluntaris puguin desenvolupar la capacitació requerida per a la seva acció. 

La Fundació Bancària ”la Caixa” també assumirà el manteniment dels equips informàtics 
dels EspaiCaixa (aules d’informàtica), i en garantirà el bon funcionament durant la 
vigència d’aquest conveni i de les seves pròrrogues. 

 

Tercer. Comissió de Seguiment  

Per facilitar el seguiment i el compliment del conveni, es constituirà una Comissió de 
Seguiment integrada, com a mínim, per un representant de l’Associació de Gent gran de 
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la Sénia, un representant de l’Ajuntament de La Sénia i un de la Fundació Bancària 
”la Caixa”. 

A la Comissió de Seguiment li corresponen, entre d’altres, les funcions següents: 

a) Definir el pla de treball i les funcions que desenvoluparan les parts, respectant el 
calendari d’implantació del pla als centres i la definició dels espais on es duran a terme 
els projectes i les activitats.  

b) Coordinar les activitats previstes i fer-ne el seguiment.  

c) Presentar propostes de possibles col·laboracions en temes de voluntariat. 

d) Vetllar pel compliment dels termes de col·laboració acordats en aquest document. 

Aquesta comissió es reunirà com a mínim una vegada a l’any, i pot ser convocada totes 
les vegades que consideri necessari qualsevol de les parts. 

 
Quart. Difusió del conveni  
 
La Fundació Bancària ”la Caixa” podrà instal·lar a l’EspaiCaixa, a càrrec seu, la imatge 
gràfica d’acord amb el manual de retolació fixat per la Fundació Bancària ”la Caixa”. Així 
mateix, podrà comunicar a les persones grans que acudeixen als centres, per mitjà de 
diferents materials i suports, les activitats que, en virtut d’aquest conveni, hi duu a terme 
la Fundació Bancària ”la Caixa”.  
 
En la difusió que es faci a qualsevol mitjà de comunicació de les actuacions derivades 
d’aquest conveni, s’hi farà constar expressament que aquestes es duen a terme en virtut 
de la col·laboració establerta entre l’ Ajuntament de La Sénia i la Fundació Bancària 
”la Caixa”.  
 
Als elements de difusió de les actuacions incloses en aquest document i promogudes 
conjuntament, hi figurarà la imatge corporativa de totes dues institucions. 
 
Cinquè. Altres col·laboracions 
 
L’ Ajuntament de La Sénia no acceptarà altres col·laboracions amb entitats de crèdit, o 
fundacions que hi estiguin associades, que tinguin idèntic objecte que els centres adherits 
a aquest conveni. 
 

Sisè. Confidencialitat i protecció de dades 

Totes dues parts es comprometen a complir les exigències previstes a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de 
desembre), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999. 

Les parts s’obliguen a guardar secret professional respecte de les dades, tant de caràcter 
personal com professional, a les quals puguin tenir accés i estiguin vinculades a la 
participació en les activitats proposades en el marc d’aquest conveni i recollides a l’annex 
I, obligació que subsistirà encara un cop acabada la vigència d’aquest conveni, i 
establiran les mesures tècniques i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat 
i la integritat de les dades de caràcter personal. Així, evitaran la seva alteració, pèrdua, 
tractament o accés no autoritzat, d’acord amb els requisits establerts a la Llei orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE de 14 de 
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desembre), i al Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999. 

Quan acabi el conveni, les parts tornaran tota la informació i la documentació aportada 
per al seu compliment que encara conservin. 

Les parts seran responsables dels danys i perjudicis que s’ocasionin amb motiu de 
l’incompliment del que estableix aquesta clàusula, incloent-hi l’import de qualsevol sanció 
que pogués imposar l’Agència de Protecció de Dades. 
 

Setè. Vigència 

Aquest acord entrarà en vigor en el moment en què se signi i tindrà validesa fins al 31 
de desembre de 2019. No obstant la durada inicialment pactada, el conveni pot ser 
prorrogat per períodes d’un any. 
 

Vuitè. Resolució anticipada 

Són causes de rescissió anticipada d’aquest conveni: 

— El mutu acord de les parts, que caldrà instrumentar per escrit. 

— La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, per desenvolupar les activitats que 
constitueixen el seu objecte. 

— L’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. 

 

Novè. Competència jurisdiccional 

Les qüestions que pugui suscitar l’aplicació d’aquest conveni seran resoltes pels tribunals 
de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat i perquè quedi constància de tot allò que s’ha acordat, totes 
dues parts signen aquest conveni, en exemplar duplicat i a tots els fulls, al lloc i en la data 
indicats al començament. 
 
Per part de l’Ajuntament                   Per part de CaixaBank 

 
 

   
 
Per part de la Fundació              Per part de l’Associació de Gent Gran 
Bancària “la Caixa”  
 
 
 
 
ANNEX I 
Projectes del Programa de Gent Gran 2018 
 
Activitats de promoció de la salut i el benestar 
L’objectiu principal d’aquests tallers és facilitar a la gent gran eines i coneixements que 
contribueixin al retard de l’envelliment, el manteniment de l’autonomia personal i la millora 
del benestar. 
 
Despertar amb un somriure 
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Taller que pretén contribuir al benestar i la salut. Intenta donar resposta a les 
preocupacions que sorgeixen sovint entre la gent gran pel fet de no dormir bé, i té la 
voluntat d’informar per proporcionar coneixements sobre el son i les seves alteracions. 
Així mateix, ofereix estratègies que ajuden a aconseguir un descans nocturn reparador.  
Durada: 6 hores (3 sessions de 2 hores) 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 

• Sessió 1: El son 

• Sessió 2: Des que ens despertem fins al vespre 

• Sessió 3: Des del vespre fins que ens despertem 
 

Activa’t 
Dona a conèixer com funciona el nostre cos —i en particular el cervell— i quins són els 
efectes de l’envelliment. Posa a l’abast de la gent gran eines per detectar la diferència 
entre envelliment natural i malaltia, per ajudar a entendre la importància de portar una 
vida activa de cara a gaudir d’un benestar més gran en aquesta etapa de la vida.  
Durada: 8 hores (4 sessions de 2 hores) 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 

• Sessió 1: Mites i realitats 

• Sessió 2: Millorem la salut física i l’activitat mental 

• Sessió 3: Per un estil de vida saludable 

• Sessió 4: Per la participació 
 
 
Menys dolor, més vida 
Promou el benestar i la millora de la qualitat de vida de les persones grans afectades pel 
dolor, i de les que no n’estan afectades però que volen tenir eines per prevenir-lo. Pretén 
ajudar a combatre creences com ara que el dolor és un «mal de l’edat», i contribuir així a 
la millora de la salut física i emocional de la gent gran.  
Durada: 12 hores (6 sessions de 2 hores) 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 

• Sessió 1: Conèixer i comprendre què és el dolor i com ens afecta 

• Sessió 2: Aprendre a gestionar el dolor i saber fer-hi front en diferents situacions 

• Sessió 3: Assumir un rol actiu en la gestió del dolor 

• Sessió 4: Prendre consciència de la influència dels aspectes psicoemocionals en 
la percepció i la gestió del dolor 

• Sessió 5: Conèixer els beneficis de portar un estil de vida saludable a través de 
l’exercici, el son i l’alimentació 

• Sessió 6: Ser conscients de la importància de tenir una bona comunicació amb la 
família, els amics i els professionals de la salut 

 
Totes les sessions s’acompanyen d’activitats pràctiques en les quals es treballen teràpies 
contra el dolor, higiene postural en la vida quotidiana, tonificació muscular per prevenir 
caigudes, dansa i relaxació. 
 
Entrena 
 
És un taller preventiu i de promoció de l’envelliment saludable que impulsa l’autonomia 
funcional i l’activitat física en la gent gran. També és un espai de reflexió en el qual 
s’ofereix l’oportunitat de millorar i/o canviar els hàbits de vida quotidians, l’exercici físic, la 
gestió del dolor, l’alimentació equilibrada, la prevenció de les caigudes, l’autonomia 
personal i la participació social. 
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El taller s’adreça especialment a persones grans fràgils o amb dificultats per dur a terme 
les activitats de la vida quotidiana i sense greus afectacions cognitives, que siguin 
usuàries dels serveis dels centres de gent gran. 
 
Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores) 
El taller consta d’unes sessions pràctiques en les quals s’ajuda els avis a adquirir una 
sèrie d’hàbits saludables: 

• Aprendran trucs per millorar la qualitat de vida i incorporar hàbits saludables. 

• Faran activitat física. 

• Podran compartir les seves experiències d’autocura i descobriran les d’altres 
persones. 

• Reforçaran l’autonomia personal. 

• Aprendran a gestionar el dolor. 

• Tindran més seguretat i perdran la por a les caigudes. 
 
Exercit@ la ment 
 
Plataforma virtual pensada perquè la gent gran exerciti les seves capacitats cognitives 
d’una manera senzilla i entretinguda, com a clau per tenir un envelliment satisfactori i 
saludable. A www.activalament.com les persones grans hi trobaran un itinerari 
personalitzat de més de 1.200 exercicis que treballen les principals àrees cognitives del 
cervell: el llenguatge, la memòria, les funcions executives, el processament visual, 
l’atenció i la concentració, i el pensament auditiu. 
Durada: 4 hores 
 
 
Alimenta el teu benestar 
 
L’objectiu del taller és oferir pautes i hàbits per tenir una alimentació saludable i 
equilibrada que ajudi a millorar la salut, sobre la premissa que una bona alimentació és la 
base per viure millor. 
 
Durada: 12 hores (8 sessions d’1 h i 30 minuts) 
En aquest taller coneixeràs: 

• Hàbits saludables per tenir una alimentació adequada 

• Els aliments i els seus components 

• La dieta saludable 

• L’alimentació en l’envelliment 
 

 
En forma! 
 
S’ensenyen exercicis d’equilibri, força i potència muscular que ens ajuden a millorar la 
condició física. S’hi treballa el manteniment i l’increment de la força i la potència 
muscular, així com l’equilibri i la coordinació per conservar una bona forma física i 
prevenir caigudes. Tot això, a través de metodologies innovadores com Eurythmics, una 
disciplina desenvolupada per a l’ensenyament musical que, per primera vegada, s’aplica 
com a exercicis per a gent gran, amb l’objectiu que puguin fer activitats amb significat en 
les seves vides. 
Durada: 24 hores (16 sessions d’1 h i 30 minuts) 
 
Desenvolupament personal i cicle vital. «Viure bé, sentir-se millor» 
 

http://www.activalamente.com/
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Una de les claus per afrontar l’envelliment és deixar d’entendre aquesta nova etapa de la 
vida com un període de pèrdues i centrar-se en les oportunitats i les fortaleses que 
ofereix. 
«Viure bé, sentir-se millor» planteja un conjunt de coneixements, tècniques i habilitats 
psicoemocionals que pretenen contribuir a: 
 

• Promocionar els valors de dignitat i autonomia al llarg del procés d’envelliment. 

• Promoure el coneixement i l’aplicació d’estratègies per contribuir al creixement i el 
desenvolupament personal. 

• Afavorir la reflexió sobre les fites amb significat i valor per al desenvolupament del 
projecte de vida de les persones. 

 
El programa «Viure bé, sentir-se millor» consta dels tallers següents: 
 
• «Viure com jo vull», amb una durada de 19,5 hores (13 sessions d’1 h i 30 minuts). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 
 1.1. Les meves motivacions 
 1.2. El control de la meva vida 
 1.3. Planificar i gestionar el meu temps 
 1.4. Prendre decisions 
 1.5. Pensar en positiu 
 1.6. Les meves relacions 
 1.7. Donar-se permís 
• «Viure en positiu», amb una durada de 19,5 hores (13 sessions d’1 h i 30 minuts). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 

1.2. La resiliència i la capacitat d’adaptació 
1.2. Fortaleses psicològiques: saviesa, curiositat, coratge, perseverança i sentit de 

l’humor 
1.3. Prevenció i gestió de conflictes 
1.4. Sentir-se bé en soledat 

 
• «Viure és descobrir-me», amb una durada de 18 hores (12 sessions d’1 h i 30 minuts). 
A les sessions del taller es treballen les temàtiques següents: 

1.1. Comprendre la vulnerabilitat per fomentar el desenvolupament personal 
1.2. Promoure la cura d’un mateix i dels altres 
1.3. Desenvolupar millors relacions interpersonals i familiars 
1.4. Acostar-se a la soledat com un element clau en l’autoconeixement 
1.5. Valorar el compromís en la pròpia vida  

 
Activitats d’informàtica i comunicació (TIC) 
 
Formació per a persones grans en els diferents recursos que ens ofereixen les 
tecnologies de la informació, per afavorir una inclusió i una participació social més grans. 
 
Inicia’t a la informàtica 
Taller adreçat a les persones que no han tingut l’oportunitat d’acostar-se a la informàtica. 
L’objectiu principal és que els participants adquireixin els coneixements essencials, com a 
usuaris, sobre maquinari i programari, i que desenvolupin les habilitats digitals bàsiques.  
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores) 
 
Crea i dissenya documents de text  
Taller formatiu que pretén fomentar l’aprenentatge de les tecnologies a través de 
l’elaboració d’un projecte, definit a partir de les inquietuds i les motivacions dels 
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participants. En aquest primer nivell, els participants aprenen a utilitzar programes 
d’edició de textos i imatges, sense oblidar els recursos que ofereix Internet per publicar 
continguts digitals.  
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores) 
 
Retoc fotogràfic i presentacions digitals  
L’objectiu d’aquest taller és que els participants dissenyin i desenvolupin un projecte, al 
mateix temps que adquireixen coneixements informàtics. En aquest segon nivell, els 
usuaris aprenen a utilitzar eines de presentació de projectes en format digital.  
Durada: 20 hores (10 sessions de 2 hores) 
 
Connecta’t a la xarxa  
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants amb uns coneixements bàsics 
en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en 
l’ús de les xarxes socials, al mateix temps que en comprenen la utilitat per, en 
conseqüència, poder decidir quin ús en volen fer en la seva vida quotidiana, per ampliar o 
millorar les seves possibilitats de comunicació amb l’entorn més pròxim.  
Durada: 16 hores (8 sessions de 2 hores) 
 
 
Incorpora Internet al teu dia a dia  
L’objectiu principal d’aquest taller és que els participants amb uns coneixements bàsics 
en la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) s’introdueixin en 
l’ús de les eines i les aplicacions digitals més representatives, al mateix temps que en 
comprenen la utilitat per, en conseqüència, poder decidir quin ús en volen fer en la seva 
vida quotidiana.  
Durada: 16 hores  
 
Participació social i voluntariat 
Amb aquests tallers es pretén promoure el paper actiu de les persones grans, perquè 
siguin i se sentin protagonistes de la nostra societat. 
 
Grans Lectors (tertúlia) 
Tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la seva temàtica. Aquest 
taller serà dinamitzat per professionals i es farà als centres on es valori la dificultat de la 
seva dinamització per part de voluntaris.  
Durada: 12 hores 
 
Grans Lectors (formació) 
Tertúlies al voltant de la lectura d’un llibre, triat especialment per la seva temàtica i 
dinamitzat per voluntaris. Es preveuen activitats formatives. 
Durada: 12 hores 
 
Accions locals 
Aportar experiències i dedicació als altres és una bona manera d’estar i sentir-se 
compromès amb la comunitat. Per això, l’acció local desenvolupa projectes de 
participació social amb entitats i agents del territori, en funció de les necessitats 
específiques de cada zona. Per exemple: CiberCaixa Solidària amb col·lectius en risc 
d’exclusió social. Es preveuen dues activitats formatives: 

1. Definició del projecte d’acció local: plantejar els objectius i la temporalització.  
Durada: 6 hores 
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2. Formació específica per al projecte d’acció local: proporcionar coneixements 
específics als voluntaris, vinculats a l’acció de voluntariat que es faci a cada 
centre, especialment per als projectes d’acció local. 
Durada: 10 hores 

Les accions locals es poden desenvolupar en els àmbits següents: 

Immigració 

Salut i vulnerabilitat 

Exclusió social 

Educació i cultura (i valors) 

Medi ambient i entorn 
Intergeneracional 
 
Activitats intergeneracionals 
L’objectiu d’aquestes activitats és promoure les relacions intergeneracionals per acostar 
persones de diferents grups d’edat, amb l’ànim d’enriquir els vincles i el coneixement 
mutu, utilitzant les TIC com a eina per a la interacció. 
Pel que fa als projectes de voluntariat, es preveu una formació genèrica en habilitats 
socials i promoció de la participació i el voluntariat. 
Durada: 15 hores 
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4. *DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LES ENTITATS LOCALS DE CAIRE 
CULTURAL PER A L’EXERCICI 2018 ( Exp. 63/2018) 
 

 

 

 

 

Òrgan que la presenta: Comissió informativa de Cultura i Mitjans de Comunicació 

Quòrum: Majoria simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats CULTURALS 
que realitzen activitats al municipi: 

L’especialitat i la particularitat dels actes culturals que es duen a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 
lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 
a l’efecte. 

A proposta de la regidoria de Cultura, i en atenció a la tasca cultural realitzada al municipi 
de la Sénia per les entitats locals de caire cultural, es proposa al Ple de la Corporació 
l’aprovació dels següents convenis relacionats a continuació. Aquesta proposta ha estat 
dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió Informativa de Cultura de data 
18 de gener de 2018 amb el següent resultat: 

vots a favor: 10 (6 FS-E, 2 PP , 1 ERC i 1 PSC-CP)  

vots en contra: 0 

abstencions: 0 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, amb 
les despeses i partides que s’especifiquen a continuació: 

• Agrupació Musical Senienca   334.482.00   33.705€ 

• Associació Astronòmica Aldebaran  337.482.06   405€ 

• Associació de Ball    334.482.02   970€ 

• Casa de Andalucia    334.482.27   755€ 

• Centre d’Estudis Seniencs   334.482.04   1.600€ 

• Centre Obrer     334.482.41   970€ 

• Joventuts Unides    334.482.01   13.445€ 

• Endansa’t     342.482.47   970€ 
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(s’adjunten els convenis) 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’AGRUPACIÓ 
MUSICAL SENIENCA PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Daniel Puig Puig, major d'edat, en la seva qualitat de President de l’entitat AGRUPACIÓ 
MUSICAL SENIENCA amb CIF G43213099, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ 
Bisbe Berenguer de Prats, 7 1r de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de l’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA està la 
promoció Cultural del municipi 

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

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

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

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



 

17 

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

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de l’AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a:  

Aportar la quantitat econòmica de 33.705 euros a l’ AGRUPACIÓ MUSICAL SENIENCA, 
d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 
334.482.00.  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
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número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 

L’alcalde,       El President, 
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Joan Moisés Reverté     Daniel Puig Puig 
 
 
 
 
 
 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 

L’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Emilio Querol Salvador, major d'edat, en la seva qualitat de President de l’entitat 
ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN amb CIF G43582527, amb domicili a 
l'efecte de notificacions al c/ Sol, 35 de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN està la 
promoció Cultural del municipi 

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

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

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

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

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

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA ALDEBARAN de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 405 euros a l’ASSOCIACIÓ ASTRONÒMICA 
ALDEBARAN, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida 
pressupostària 337.482.06  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
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això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
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a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
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L’alcalde,       El President, 

Joan Moisés Reverté     Emilio Querol Salvador 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 

L’ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Raquel Pascual Saavedra, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA amb CIF G43764216, amb domicili a l'efecte de 
notificacions al c/ Parc, 23 de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

 

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de l’ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA SÉNIA està la 
promoció Cultural del municipi 

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

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

CLÀUSULES 

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

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

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de l’ASSOCICIÓ DE BALL DE LA SÉNIA de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’ ASSOCIACIÓ DE BALL DE LA 
SÉNIA, d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida 
pressupostària 334.482.02  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
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QUARTA. Pagament 

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
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b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,     Per l’entitat, 

L’alcalde,      La Presidenta, 

Joan Moisés Reverté    Raquel Pascual Saavedra 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 

L’ASSOCIACIÓ CASA ANDALUCÍA PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

José Luís Viñas García, major d'edat, en la seva qualitat de President de l’entitat CASA 
ANDALUCÍA amb CIF G55547988, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ Aragó, 
63 de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos. 

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de la CASA DE ANDALUCÍA està la promoció Cultural 
del municipi 

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

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

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

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

— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 



 

30 

amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de la CASA DE ANDALUCÍA de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 755 euros a la CASA DE ANDALUCÍA, d’acord amb 
el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 334.482.27  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
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A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 

L’alcalde,       El President, 

 

Joan Moisés Reverté     José Luís Viñas García 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CENTRE 

D’ESTUDIS SENIENCS PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Victòria Almuni Balada, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat 
CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS amb CIF V43318351, amb domicili a l'efecte de 
notificacions al c/ Calvari, s/n de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats del CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS està la promoció 
Cultural del municipi 

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

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

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

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

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

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part del CENTRE D’ESTUDIS SENIENC de reintegrar els 
fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 1.600 euros al CENTRE D’ESTUDIS SENIENCS, 
d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 
334.482.04.  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
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A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 

L’alcalde,       La Presidenta, 

 

Joan Moisés Reverté     Victòria Almuni Balada 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CENTRE 

OBRER PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Marta Martínez Gellida, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat 
CENTRE OBRER amb CIF V43305978, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ 
Amposta, 10, local 3, de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos. 

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats del CENTRE OBRER està la promoció Cultural del 
municipi 

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

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

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

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

— Cedir a l’Ajuntament de la Sénia la Sala Auditori que es troba al C/ Primer de Maig i 
que forma part de les instal·lacions propietat de l’Entitat, per a tots aquells actes requerits 
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per l’Ajuntament durant l’any 2018 i que es relacionaran oportunament a l’Informe que es 
portarà a terme al final d’aquest període. 

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— S'estableix l'obligació per part del CENTRE OBRER de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al CENTRE OBRER, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 334.482.41  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 

El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a 
l’informe on constaran les actuacions realitzades durant l’any. 

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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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. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La justificació restarà pendent de l’informe de la Regidoria de Cultura dels actes anuals 
realitzats al Centre Obrer.  

Per part de l’entitat s’haurà de presentar el full de sol·licitud de transferència bancària (Annex 
4) 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 

L’alcalde,       La Presidenta, 

Joan Moisés Reverté     Marta Martínez Gellida 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I JOVENTUTS 

UNIDES PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Maria Jezabel Bel Zaragoza, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat 
JOVENTUTS UNIDES amb CIF G43131457, amb domicili a l'efecte de notificacions al c/ 
Major, 5-7 de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural i de l’educació 
en l’àmbit musical. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats de JOVENTUTS UNIDES està la promoció Cultural i 
l’educació en l’àmbit musical del municipi 

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

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

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
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— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 

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

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part de JOVENTUTS UNIDES de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 13.445 euros a JOVENTUTS UNIDES, d’acord amb 
el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 334.482.01  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
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A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 

Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre  a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

 

Per l’Ajuntament,       Per l’entitat, 

L’alcalde,        La Presidenta, 

 

Joan Moisés Reverté      M.Jezabel Bel Zaragoza 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I ENDANSA’T 

PER A L’EXERCICI 2018 

La Sénia, xxx de xxxxxx de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Rosa Prades Ciurana, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat ENDANSA’T 
amb CIFG55611396, amb domicili a l'efecte de notificacions a la Pl. Montsià, 1 de la Sénia  

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 

EXPOSEN 

D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i 
65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos. 

PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure la Cultura en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment Cultural. 

Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

SEGON. Que entre les finalitats d’ENDANSA’T està la promoció Cultural del municipi 

TERCER. Que tant l'Ajuntament com ENDANSA’T tenen objectius comuns i que, per tant, 
és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i 
accions acordades amb l’Ajuntament. 

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

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 

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

— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les acordades 
amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en actes pactats 
prèviament amb l’ajuntament. 
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— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 

— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització de les activitats  

— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 

— S'estableix l'obligació per part d’ENDANSA’T de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 

Que l'Ajuntament es compromet a: 

— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a ENDANSA’T, d’acord amb el 
pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 342.482.47  

TERCERA. Compatibilitats 

Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  

QUARTA. Pagament 

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

Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
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CINQUENA. Vigència  

El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 

 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès públic 
perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 

Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

SISENA. Justificació 

La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  

Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 

a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres subvencions 
s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  

b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  

Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
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Despeses subvencionables 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 

Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 

Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 

c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 

SETENA. Llibres i registres comptables 

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

VUITENA. Normativa 

Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 

Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 

Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 

L’alcalde,       La Presidenta, 

 

Joan Moisés Reverté     Rosa Prades Ciurana  
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5. *DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT i ENTITATS LOCALS DE CAIRE SOCIAL PER A L’EXERCICI 
2018 (EXP. 52/2018) 

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

Quòrum: Majoria simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats de caire social  

que realitzen activitats de l’àmbit del Benestar Social al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats  que es porten a terme per part de les 

entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 

lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 

a l’efecte. 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per unanimitat de la Comissió 

Informativa de Benestar Social, Igualtat i Salut de data 17 de gener de 2018, amb el 

següent resultat : 

vots a favor:  10 (6 FS-E, 2 PP, 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 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 

amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

-Mans Unides de Tortosa a la Sénia              231.480.00                  3.000 €  

-Càritas Diocesana de Tortosa a la Sénia      231.480.00                  3.000 € 

-Ass.Familiars Malalts Alzheimer la Sénia     231.480.00                   2.500 € 

-Ass.Esp.Catalunya c/Càncer a la Sénia       231.480.00                      750 € 

-Lliga C/Càncer comarques Tgna a la Sénia 231.480.00                      750 € 

-Associació de Dones Senienques                231.482.16                    2.210 € 

-Cruz Roja Española (Assemblea Local  
Creu Roja La Sénia)           312.480.04                  11.000 €  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ENTITAT 
MANS UNIDES A LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

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

 
I d'una altra part 

Marsita Cervera Fígols, major d'edat, en la seva qualitat de representant de MANS 
UNIDES DE TORTOSA (Delegació de la Sénia), amb domicili a l'efecte de notificacions a 
Ps. Hort, Bloc D Baix 4 de la Sénia i CIF: G28567790 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat MANS UNIDES està la promoció  social del 
municipi. 

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

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

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
 
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat MANS UNIDES de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 3.000 euros a l’entitat MANS UNIDES DE 
TORTOSA A LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la 
partida pressupostària 231.480.00 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
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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 seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, 
com document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat 
beneficiària indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
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Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat MANS UNIDES 
L’alcalde,      La representant 
 
 
Joan Moisés Reverté     Marsita Cervera Fígols 
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I CÀRITAS 
DIOCESANA A LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

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

 
I d'una altra part: 

M.Carmen Zaragoza Lorenz, major d'edat, en la seva qualitat de representant de 
CARITAS DIOCESANA DE TORTOSA A LA SÉNIA amb domicili a l'efecte de 
notificacions al carrer Felip II, 16 de la Sénia i CIF: R-4300122-A. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat CARITAS DIOCESANA està la promoció  
social del municipi. 

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

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat CARITAS DIOCESANA de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 3.000 euros a l’entitat CÀRITAS DIOCESANA DE 
TORTOSA A LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la 
partida pressupostària 231.480.00 

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

 
CINQUENA. Vigència  
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El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, 
com document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat 
beneficiària indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
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Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat CARITAS DIOCESANA, 
L’alcalde,      La representant, 
 
Joan Moisés Reverté    M.Carmen Zaragoza Lorenz 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS 
DE MALALTS D’ALZHEIMER DE LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

M. Àngels Verge Diaz, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’Associació de 
Familiars de Malalts d’Alzheimer de la Sénia, amb domicili a l'efecte de notificacions a C/ 
Castelló, s/n de la Sénia i CIF G43852516, 
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Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure EL Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer està la promoció  social del municipi 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració 
estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
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clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat Associació de Familiars de Malalts 
d’Alzheimer de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions 
establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 2.500 euros a l’entitat ASSOCIACIÓ DE MALALTS 
DE FAMILIARS D’ALZHEIMER DE LA SÉNIA d’acord amb el  pressupost aprovat  per a 
l’exercici 2018  a la partida pressupostària 231.480.00. 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
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justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, 
com document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat 
beneficiària indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 



 

60 

incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat AFA la Sénia 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Àngels Verge Diaz. 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part, 

M. Arantxa Ferreres Pamplona, major d'edat, en la seva qualitat de representant de 
l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER a la Sénia, amb 
domicili a l'efecte de notificacions al carrer Colomers, 1 de la Sénia i CIF G28197564. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA 



 

61 

CONTRA EL CÀNCER està la promoció  social del municipi 
 

TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una 
col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb 
l’Ajuntament. 

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat l’ASSOCIACIÓ ESPANYOLA CATALUNYA 
CONTRA EL CÀNCER de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i 
obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 
37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 
93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 750 euros a l’entitat ASSOCIACIÓ ESPANYOLA 
CATALUNYA CONTRA EL CÀNCER a la Sénia, d’acord amb el  pressupost aprovat  per 
a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 231.480.00. 
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TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
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a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, 
com document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat 
beneficiària indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat AECC la Sénia, 
L’alcalde,      la representant, 
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Joan Moisés Reverté     M.Arantxa Ferreres Pamplona 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER 
A LA SÉNIA 
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 
MARIA LUISA CÀBEZ SÀNCHEZ, major d'edat, en la seva qualitat de representant de 
l’entitat LLIGA CONTRA EL CÀNCER COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE 
L’EBRE a la Sénia amb domicili a l'efecte de notificacions a l’Av. Catalunya, 11, entresol 
de 43002 Tarragona i CIF G43386747. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat LLIGA CONTRA EL CÀNCER està la 
promoció  social del municipi 

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

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

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
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— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat LLIGA CONTRA EL CÀNCER de reintegrar 
els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 750 euros a l’entitat  LLIGA CONTRA EL CÀNCER 
COMARQUES DE TARRAGONA I TERRES DE L’EBRE a la Sénia, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 231.480.00 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
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Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
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En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, 
com document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat 
beneficiària indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat Lliga Contra El Càncer, 
L’alcalde,      La representant, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Luïsa Càbez Sànchez 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
SENIENQUES 
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

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

M:Cinta Bel Vidal, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de l’entitat 
ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES, amb domicili a l'efecte de notificacions al 
carrer Colomers, 1 de la Sénia i CIF G43472497. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment social. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES 
està la promoció  social del municipi 

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

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
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tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES SENIENQUES de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 2.210 euros a l’entitat ASSOCIACIÓ DE DONES 
SENIENQUES d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida 
pressupostària 231.482.16 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
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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. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 



 

71 

SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat Ass.Dones Senienques, 
L’alcalde,      La Presidenta, 
 
 
Joan Moisés Reverté     M.Cinta Bel Vidal. 
 
 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
(ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA SÉNIA) 
 

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

José Ernesto Hernàndez Sanz, major d'edat, en la seva qualitat de President de 
l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA SÉNIA, amb domicili a l'efecte de notificacions a 
l’Av. Generalitat, 3 de la Sénia, entitat depenent de CRUZ ROJA ESPAÑOLA i CIF 
Q2866001G. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure el Benestar Social en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment  social. 
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Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA 
SÉNIA està la promoció  social del municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA 
SÉNIA tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta 
que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat l’ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA LA 
SÉNIA de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions 
establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 11.000 euros a l’entitat ASSEMBLEA LOCAL CREU 
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ROJA LA SÉNIA, d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida 
pressupostària 312.480.04. 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
 La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
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Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant que l’import es destina a projectes de caire social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
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En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat CREU ROJA LA SÉNIA 
L’alcalde,      El president, 
 
 
Joan Moisés Reverté    José Ernesto Hernàndez Sanz 
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6. *DICTAMEN D’APROVACIÓ SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 

L’AJUNTAMENT i ENTITATS LOCALS DE MEDI AMBIENT PER A L’EXERCICI 2018 

(EXP. 13/2018) 

 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Esports, Infància i Medi Ambient 

Quòrum: Majoria Simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats de caire 

mediambiental que realitzen activitats i tasques de sensibilització al municipi, les quals 

són l’Associació Contra l’Abandonament i el Maltractament Animal (ACOLAMA) i 

l’Associació de Bonsais de la Sénia.  

L’especialitat i la particularitat de les activitats que es duen a terme per part d’aquestes 

entitats fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en lliure 

concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit a 

l’efecte. 
 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 

d’Esports, Infància i Medi Ambient de data 17 de gener de 2018 amb el següent resultat : 

Vots a favor:  8 de FS-E, 2 del PP, 1 de Junts-ERC-AM, 1 de PSC-CP 
Vots en contra : 0 
Abstencions :  0 

 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, per 

al període 2018: l’Associació Contra l’Abandonament i el Maltractament Animal 

(ACOLAMA), Associació de Bonsais de la Sénia i Associació (Annex 1 i 2) 

 

SEGON.- Aprovar les despeses a les següents aplicacions pressupostàries, del vigent 

pressupost:  

ACOLAMA          970€  Aplicació pressupostària: 311.482.39 

Associació de Bonsais la Sénia         350€  Aplicació pressupostària: 172.482.40 
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ANNEX 1 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 

L’ASSOCIACIÓ CONTRA L’ABANDONAMENT I EL MALTRACTAMENT ANIMAL 

(ACOLAMA) PER A L’EXERCICI 2018.  

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Aurora Moreno Nieto, major d'edat, en la seva qualitat de President/a o representant de l’ 
Associació contra l’ abandonament i el maltractament animal (ACOLAMA) amb NIF 
G55647994 i amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer Colomers, 1 (43560 la 
Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat de caire 
mediambiental en el Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions 
de foment de les activitats. 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció de les activitats de caire 
mediambiental del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ Associació contra l’abandonament i el 
maltractament animal (ACOLAMA), tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària 
una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades 
amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
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— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de l’ Associació contra l’ abandonament i el 
maltractament animal(ACOLAMA)de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels 
requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats 
en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els 
articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’ Associació contra l’ abandonament i el 
maltractament animal (ACOLAMA), d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 
2018 a la partida pressupostària 311.482.39 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
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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. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària.  
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
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La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,       Per l’entitat, 
L’alcalde,        La Presidència, 
 
 
 
Joan Moisés Reverté       Aurora Moreno Nieto  
 
 
 
 
ANNEX 2 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 

L’ASSOCIACIÓ DE BONSAIS DE LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2018  

La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

 

REUNITS 

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

Juan Colomar Martí, major d'edat, en la seva qualitat de President/a o representant de l’ 
Associació de Bonsais de la Sénia, amb NIF G55647754 i amb domicili a l'efecte de 
notificacions a Plaza Montsià 3º- 4ª, 1 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
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PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure les activitats mediambientals i 
dinamització econòmica en el Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a 
terme accions de foment de les activitats. 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció de les activitats 
mediambientals i dinamització econòmica 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’Associació de Bonsais de la Sénia, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de l’Associació de Bonsais de la Sénia de reintegrar els 
fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 350 euros a l’Associació de Bonsais de la Sénia, 
d’acord amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 
172.482.40 
 
TERCERA. Compatibilitats 
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Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte.  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
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a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària.  
 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el  
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
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Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,       La Presidència, 
 
 
 
Joan Moisés Reverté      Juan Colomar Martí  
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7. *DICTAMEN D’APROVACIÓ SOBRE  ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT i ENTITATS LOCALS DE LA REGIDORIA D’EMPRESA, OCUPACIÓ I 
COMERÇ PER A L’EXERCICI 2018 (EXP. 55/2018) 
 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats  de la regidoria 
d’Empresa, Ocupació i Comerç que realitzen activitats de l’àmbit econòmic i empresarial 
al municipi. 
 
L’especialitat i la particularitat de les activitats que es porten a terme per part de les 
entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 
lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 
a l’efecte. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d´Empresa, Ocupació, Comerç i urbanisme de data 16 de gener de 2018,  amb el 
següent resultat : 
Vots a favor: 6 (4 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra : 0 
Abstencions : 2 (1 de PSC-CP i 1 de Junts-ERC-AM) 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Aprovar els convenis (annexos) entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents 
entitats, amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  
 
- FECOSE     439.482.18           7.000 € 
- FECOMS     439.482.19         11.400 € 
- CEMS      433.482.20           7.200 € 
- Associació d’Artesania   433.482.26                         970 € 
 
 
 

“CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA FEDERACIÓ DE 
COMERCIANTS DE LA SÉNIA (FECOSE) 
 
La Sénia, __ de _______ de 2018 

 
REUNITS 
 
D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació 
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
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I d'una altra part: 
 
Araceli Michavila Arnau, major d'edat, en la seva qualitat de Presidenta de la Federació 
de Comerciants de la Sénia (FECOSE) amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer 
General Prim núm. 2-6 de la Sénia i CIF núm. G43360924 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’economia en el municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment econòmic. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

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

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

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

 

CLÀUSULES 
 

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

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

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

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

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

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 7.000 euros a la FECOSE, d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 439.482.18 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
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Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4: Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
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La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

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

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 

Per l’Ajuntament,      Per FECOSE, 
L’alcalde,      La presidenta, 

 
 
 
 

 
Joan Moisés Reverté       Araceli Michavila Arnau 

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

 

La Sénia, __ de ___________  de 2018 

 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

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

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

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

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

 

CLÀUSULES 

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de la FECOMS de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
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— Aportar la quantitat econòmica d’ 11.400 euros a la FECOMS, d’acord amb el  
pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 439.482.19 

 
 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
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Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4: Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
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Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per la FECOMS, 
L’alcalde,      El president, 
 
 
 
Joan Moisés Reverté     Carlos Bustos Centelles 

 
 

 
 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL COL·LECTIU D’EMPRESARIS 
DEL MOBLE DE LA SÉNIA (CEMS) 
 

La Sénia, __ de __________ de 2018 

 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

José Ferré Estorach, major d'edat, en la seva qualitat de President del Col·lectiu 
d’Empresaris del Moble de la Sénia (CEMS) amb domicili a l'efecte de notificacions al 
carrer València núm. 65 baixos de la Sénia i CIF núm. G43390079 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’economia en el Municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment econòmic. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

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

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

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



 

94 

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part del CEMS de reintegrar els fons en el supòsit 
d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot cas, en 
els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 7.200 euros al CEMS, d’acord amb el  pressupost 
aprovat  per a l’exercici 2018 a la partida pressupostària 433.482.20 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
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A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 
indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4: Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Pel CEMS, 
L’alcalde,      El president, 
 
 
 
 
 
Joan Moisés Reverté     José Ferré Estorach 
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CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ASSOCIACIÓ D’ARTESANIA 
DE LA SÉNIA 

 

La Sénia, __ de ____________ de 2018 

 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Manuel Serra Bayerri, major d'edat, en la seva qualitat de President de l’Associació 
d’Artesania de la Sénia  amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Tortosa núm. 1 
de la Sénia i CIF núm. G55525885 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’economia en el municipi, per 
la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment econòmic. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’Associació d’Artesania de la Sénia de reintegrar els 
fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la 
concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, 
de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’Associació d’Artesania de la Sénia, 
d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 
433.482.26 

 
 

TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
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CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
En el cas d'ajuts a entitats de caràcter supramunicipal amb finalitats de caire social, com 
document bàsic  de justificació fefaent, ho podrà ser el certificat de l'entitat beneficiària 



 

100 

indicant l'assentament comptable de rebuda i conforme es destina a projectes de caire 
social. 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4: Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 

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

 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,                      Per l’ Associació d’Artesania de la Sénia, 
     L’alcalde,      El president, 
 
 
 
Joan Moisés Reverté             Manuel Serra Bayerri” 
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8. *DICTAMEN D’APROVACIÓ SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT i ENTITATS LOCALS DE CAIRE ESPORTIU PER A 
L’EXERCICI 2018 (EXP. 75/2018) 

 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa Esports 

Quòrum: Majoria Simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats esportives que 

realitzen activitats de l’àmbit esportiu al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats  que es porten a terme per part de les 

entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 

lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 

a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 

continuació.  Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 

Informativa d´Esports, Turisme i Medi Ambient de data 17 de gener de 2018  amb el 

següent resultat: 

Vots a favor: 8 (FS-E), 2 (PP), 1 (Junts-ERC-AM), 1 (PSC-CP)    

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0  

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre  l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

Entitat Aplicació pressupostària Import 

Associació Esportiva la Sénia 341.482.29 2.400 € 

Club Esportiu la Sénia a Cavall 341.482.35 970 € 

Club Birles la Sénia 341.482.09 970 € 

Societat Caçadors Verge Pallerols 172.482.33 970 € 

Centre Excursionista Refalgarí 341.482.10 970 € 

Club Futbol la Sénia 341.482.07 20.480 € 

Motor Club la Sénia 341.482.31 970 € 
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Club Natació la Sénia 341.482.38 600 € 

Club Rítmica la Sénia 341.482.08 970 € 

Sénia Tennis Club 341.482.45 3.281 € 

Unió Ciclista la Sénia 341.482.28 970 € 

 

SEGON.- Notificar aquest acord als efectes oportuns. 

 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 
L’ASSOCIACIÓ ESPORTIVA LA SÉNIA  PER A L’EXERCICI 2018  
La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

Eva Grañana Cruella , major d'edat, amb NIF 18987916J, en la seva qualitat de 
Presidenta o representant de l’ Associació Esportiva la Sénia amb domicili a l'efecte de 
notificacions a PG.  Clotada, 19 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ Associació Esportiva la Sénia, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
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de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de l’ Associació Esportiva la Sénia de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 2400 euros a l’ Associació Esportiva la Sénia,  
d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 
341.482.29 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
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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. 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
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VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Eva Grañana Cruella  
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
LA SÉNIA A CAVALL  PER A L’EXERCICI 2018  
 
La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

Miguel Angel Barreda Sabater, major d'edat, amb NIF 52602366D, en la seva qualitat de 
President o representant del club la Sénia a Cavall amb domicili a l'efecte de notificacions 
a carrer Terol,18(43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club esportiu la Sénia a Cavall, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 

PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
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Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club la Sénia a Cavall  de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Club la Sénia a Cavall,  d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.35 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
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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 seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
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SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Miguel Angel Barreda Sabater  
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
DE BIRLES LA SÉNIA PER A L’EXERCICI 2018  
La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

Daniel Cervera Martí, major d'edat, amb NIF  18857609R, en la seva qualitat de President 
o representant del Club Birles la Sénia amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer 
Papa Luna,13 3r B (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club de Birles la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
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pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club de Birles la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Club de Birles la Sénia,  d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.09 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
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Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 



 

111 

Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Daniel Cervera Martí  
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA 
SOCIETAT DE CAÇADORS VERGE DE PALLEROLS PER A L’EXERCICI 2018  
La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Alvar Zaragoza Tomas, major d'edat, amb NIF 78581536N, en la seva qualitat de 
President/a o representant de la Societat de Caçadors Verge de Pallerols amb domicili a 
l'efecte de notificacions a carrer Carlos I,4 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
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D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la Societat de Caçadors Verge de Pallerols, tenen 
objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti 
desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del la Societat de Caçadors Verge de Pallerols de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a aportar la quantitat econòmica de 970 euros  a la 
Societat de Caçadors Verge de Pallerols,  d’acord amb el  pressupost aprovat  per a 
l’exercici 2018  a la partida pressupostària 172.482.33 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
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recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 



 

114 

A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Alvar Zaragoza Tomas  
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CENTRE 
EXCURSIONISTA REFALGARÍ  PER A L’EXERCICI 2018  
La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Josep Maria Querol Fonollosa, major d'edat, amb NIF 40913539N , en la seva qualitat de 
President o representant del Centre Excursionista Refalgarí amb domicili a l'efecte de 
notificacions a Avinguda Generalitat,3 Aula 2 (43560 la Sénia) 



 

115 

Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
 
 
 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Centre Excursionista Refalgarí, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Centre Excursionista Refalgarí de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
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SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Centre Excursionista Refalgarí,  
d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 
341.482.10 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
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Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Josep Maria Querol Fonollosa  
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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L´AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
DE FUTBOL LA SÉNIA PER A L´EXERCICI 2018 

A la vila de la Sénia,  __  de ______  de 2018. 

REUNITS:  

D’una banda, el Sr. Joan Moisés Reverté, alcalde de l’Ajuntament de la Sénia  
I per altra banda, el Sr. Jose Luis Cuartiella Capseta, president de l’entitat Club de Futbol la 
Sénia amb CIF G43223668  nomenat per acord d´Assemblea General de data 15/07/2015. 
  
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. 
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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. 

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. 
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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. 
 
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  
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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 2018. 
 
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) 
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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) 
 
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. 
 
e) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
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  
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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. 

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. 
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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 2018. 
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  
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL MOTOR 
CLUB LA SÉNIA  PER A L’EXERCICI 2018  
 

La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

I d'una altra part: 

Roger Verge Remis, major d'edat, amb NIF 37388871W , en la seva qualitat de President 
o representant del Motor Club la Sénia  amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer 
Independencia,1 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
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TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Motor Club la Sénia  , tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

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

CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Motor Club la Sénia  de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Motor Club la Sénia  ,  d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.31 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
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l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
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Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Roger Verge Remis  
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
NATACIÓ LA SÉNIA  PER A L’EXERCICI 2018  
 

La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Lorena Casanova Moya, major d'edat, amb NIF 47628557L , en la seva qualitat de 
Presidenta o representant del Club Natació la Sénia  amb domicili a l'efecte de 
notificacions a carrer Independencia,1 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
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EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club Natació la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Club Natació la Sénia  de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 600 euros al Club Natació la Sénia,  d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.38 
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TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
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a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Lorena Casanova Moya 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL CLUB 
RÍTMICA LA SÉNIA  PER A L’EXERCICI 2018  
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La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Sandra Roselló Ayala, major d'edat, amb NIF 44007919H , en la seva qualitat de 
Presidenta o representant del Club Rítmica la Sénia  amb domicili a l'efecte de 
notificacions a carrer Madrid,2 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi. 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Club Rítmica la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 



 

132 

— S'estableix l'obligació per part del Club Rítmica la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros al Club Rítmica la Sénia,  d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.08 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
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 
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aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
 
 

SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
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En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
Joan Moisés Reverté    Sandra Roselló Ayala 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I EL  SÉNIA 
TENNIS CLUB  PER A L’EXERCICI 2018  
 

La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Josep Meseguer Lluc, major d'edat, amb NIF 40928235B , en la seva qualitat de 
President o representant del Sénia Tennis Club amb domicili a l'efecte de notificacions a 
passeig Clotada 76 Bajo A,2 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi. 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com el Sénia Tennis Club, tenen objectius comuns i que, 
per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
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— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part del Sénia Tennis Club de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 3281 euros al Sénia Tennis Club,  d’acord amb el  
pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.45 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
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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. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
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incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 

 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Josep Meseguer Lluch 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I LA UNIÓ 
CICLISTA  LA SÉNIA  PER A L’EXERCICI 2018  
 

La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Victor Gimeno Sanz, major d'edat, amb NIF 40902506L , en la seva qualitat de President 
o representant de la Unió Ciclista la Sénia, amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer 
Castelló,20 (43560 la Sénia) 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions  de foment esportiu 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció esportiva  del municipi. 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com la Unió Ciclista la Sénia, tenen objectius comuns i 
que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar accions 
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pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de la Unió Ciclista la Sénia de reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a la Unió Ciclista la Sénia,  d’acord amb 
el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària 341.482.28 
 
TERCERA. Compatibilitats 
 Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics 
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici 
del que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
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previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables: 
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Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat, 
L’alcalde,      La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté    Victor Gimeno Sanz 
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9. *DICTAMEN D’APROVACIÓ SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’AJUNTAMENT i ENTITATS LOCALS DE JOVENTUT PER A L’EXERCICI 2018 (exp. 
76/2018) 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa de Joventut i Turisme 

Quòrum: Majoria Simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats esportives que 

realitzen activitats destinades al jovent del municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats  que es porten a terme per part de les 

entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 

lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 

a l’efecte. 

Es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents convenis relacionats a 

continuació.  Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 

Informativa de Joventut i Turisme, de data 17 de gener de 2018  amb el següent resultat: 

Vots a favor: 8 (FS-E), 2 (PP), 1 (Junts-ERC-AM), 1 (PSC-CP)   

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 

PRIMER.- Aprovar els convenis entre  l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 
amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

Entitat Aplicació pressupostària Import 

Associació de Joves Seniencs 337.482.44 970 € 

         

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I 
L’ASSOCIACIÓ JOVES SENIENCS PER A L’EXERCICI 2018  
La Sénia, _____ de ____________ de 2018. 

 

REUNITS 

D'una part, Joan Moisés Reverté, alcalde de l'Ajuntament de la Sénia, en representació  
d'aquest Ajuntament amb CIF núm. P4304500D, amb domicili al C. Tortosa, 1 de la Sénia 
I d'una altra part: 
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Gerard Tomàs Albiol, major d'edat, amb NIF 47821260M, en la seva qualitat de 
President/a o representant de l’ Associació Joves Seniencs amb domicili a l'efecte de 
notificacions a PG. Clotada , 74 Esc 1-2B (43560 la Sénia) 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es 
regula el procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els 
pressupostos.  
 
PRIMER. Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ activitat esportiva en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de les 
activitats per als joves. 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 
 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat està la promoció de les activitats per a la 
joventut del municipi 
 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’ Associació Joves Seniencs, tenen objectius 
comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta que permeti desenvolupar 
accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 
En virtut de l'exposat, les parts acorden signar el present Conveni de Col·laboració de 
conformitat amb les següents: 
 
CLÀUSULES 
PRIMERA. Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 
— Proporcionar el personal necessari per al normal funcionament de l'activitat, ja sigui 
voluntari o contractat, ocupant-se en aquest últim cas de les obligacions que comporta. 
— Sotmetre's a les actuacions de comprovació i organització que els òrgans competents 
de l'Ajuntament, realitzin respecte a la gestió de la solvència i específicament quant a la 
realització e les activitats  
— Notificar a l'Ajuntament qualsevol modificació que es pretengui realitzar en el projecte 
inicialment presentat. 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
— S'estableix l'obligació per part de l’ Associació Joves Seniencs de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
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juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 
 
SEGONA. Obligacions de l’Ajuntament 
Que l'Ajuntament es compromet a: 
— Aportar la quantitat econòmica de 970 euros a l’ Associació Joves Seniencs, d’acord 
amb el pressupost aprovat per a l’exercici 2018 a l’aplicació pressupostària 337.482.44 
 
TERCERA. Compatibilitats 
Les subvencions seran compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos 
per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o 
privats, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, sense perjudici del 
que pogués establir la normativa reguladora de les subvencions o ajudes. No obstant 
això, l'import de la subvenció concedida en cap cas podrà ser de tal quantia que, 
aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, 
superi el cost de l'activitat subvencionada essent responsabilitat del beneficiari la 
justificació al respecte  
 
QUARTA. Pagament 
El pagament restarà condicionat a la realització dels objectius especificats, fins al 80% de 
l´import total dins de la mateixa anualitat del conveni. El 20% restant quedarà vinculat a la 
presentació per part de l’entitat beneficiària dels justificants requerits per l’Ajuntament 
d’acord amb la clàusula sisena d’aquest conveni i a la correcta execució dels ingressos 
previstos durant l’exercici. 
Tots els pagaments quedaran condicionats a les disponibilitats de Tresoreria de 
l´Ajuntament en cada moment. 
 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la 
realització de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que 
suposen ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les 
accions que s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en 
circumstàncies imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no 
s'alteri l'objecte o finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
 
SISENA. Justificació 
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La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des 
de la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 
de novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
a) Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, 
la data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que 
es detallin a la relació. L’Ajuntament farà les còpies compulsades de les factures originals 
que aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament 
justificades de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de 
manera indubtable a la naturalesa i al normal desenvolupament de les activitats anuals de 
l’entitat. 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat 
Social, incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de 
reintegrament de subvencions. 
VUITENA. Normativa 
Tot el que no es preveu en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 21 
de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,       Per l’entitat, 
L’alcalde,        La Presidència, 
 
Joan Moisés Reverté       Gerard Tomàs Albiol  
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10. *DICTAMEN SOBRE ELS CONVENIS DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT i 
ENTITATS LOCALS RELACIONADAES AMB ENSENYAMENT PER A L’EXERCICI 
2018 (EXP. 50/2018) 
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Hisenda, Personal i Ensenyament 

Quòrum: majoria simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a les entitats locals que 

realitzen activitats de l’àmbit d’ensenyament al municipi. 

L’especialitat i la particularitat de les activitats  que es porten a terme per part de les 

entitats locals fa que l’ajut que es concedeixi no es pugui atorgar per convocatòria en 

lliure concurrència, per la qual cosa s’haurà de regularitzar mitjançant un conveni subscrit 

a l’efecte. 

Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 

d’Hisenda, Personal i Ensenyamentde data 17 de gener de 2018, amb el següent resultat: 

Vots a favor: 12 (8 FS-E, 2 PP, 1 ERC-AM, 1 PSC-CP ) 
Vots en contra: 0 
Abstencions:  0 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Aprovar els convenis entre l’Ajuntament de la Sénia i les següents entitats, 

amb les despeses i partides que s’especifiquen a continuació:  

- Escola de Música de La Sénia                  327.482.21               6.000 € 

- AMPA de l’Escola Jaume I                        323.482.11                  750 € 

-AMPA de l’Institut La Sénia                        323.482.46                  750 € 

-AMPA de la Llar d’Infants “Lo Trenet”        323.482.50                  700 € 

 

 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ESCOLA 
DE MÚSICA DE LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

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

 
I d'una altra part: 

Albert Gargallo Bel, majord'edat, en la sevaqualitat de president de L’ESCOLA DE 
MÚSICA DE LA SÉNIA ambdomicili a l'efecte de notificacions al carrer Bisbe Bereguer de 
Prats, 7 de la Sénia i CIF: G-43848266 
 
Ambduesparts es reconeixenmútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquestacte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament musical en el 
Municipi, per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de 
l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA està la 
promoció de l’ensenyament del municipi. 

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

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA de 
reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per 
a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 6.000 euros a l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA 
SÉNIA d’acord amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida 
pressupostària327.482.21 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
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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. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
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c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
 
Per l’Ajuntament,    Per l’entitat ESCOLA DE MÚSICA DE LA SÉNIA 
L’alcalde,      El president, 
 
 
Joan Moisés Reverté         Albert Gargallo Bel 
 

 

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’AMPA CEIP JAUME I 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 
 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part: 

Susana Acero Guerrero, major d'edat, en la seva qualitat de presidenta de l’AMPA CEIP 
JAUME I, amb domicili a l'efecte de notificacions a carrer Pompeu Fabra s/n de la Sénia i 
CIF G-43085893 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
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D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament en el Municipi, 
per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat AMPA CEIP JAUME I, està la promoció  de 
l’ensenyament del municipi 

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

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I, de reintegrar els fons 
en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, 
en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
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juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 750 euros a l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I, d’acord 
amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària323.482.11 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 
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SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
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En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
Per l’Ajuntament,     Per l’entitat l’AMPA CEIP JAUME I, 
L’alcalde,      La presidenta, 
 
Joan Moisés Reverté     Susana Acero Guerreo 
CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’AMPA DE L’INS LA SÉNIA 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

REUNITS 

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

 
I d'una altra part, 

Mª José Vila Bellaubí, major d'edat, en la seva qualitat de presidenta de l’ AMPA INS la 
Sénia,amb domicili a l'efecte de notificacions al carrer Domenges s/n de la Sénia i CIF 
G43220052. 
 
Ambdues parts es reconeixen mútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquest acte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyamenten el Municipi, 
per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat AMPA INS la Sénia la promoció de 
l’ensenyament del municipi 

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

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

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

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

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 

 
— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’entitatAMPA INS la Séniade reintegrar els fons en el 
supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions establertes per a la concessió i, en tot 
cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del Reial decret 887/2006, de 21 de 
juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 750euros a l’entitat ,AMPA INS la Sénia d’acord 
amb el  pressupost aprovat  per a l’exercici 2018  a la partida pressupostària323.482.46 

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

CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
tingudes en compte per a la concessió impedeixin o dificultin la consecució de l’ interès 
públic perseguit i no s'irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 



 

156 

Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per l’Ajuntament,      Per l’entitat AMPA INS la Sénia 
L’alcalde,      la presidenta 
 
 
Joan Moisés Reverté     Mª José Vila Bellaubí 
 

 
 
 
 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE LA SÉNIA I L’ AMPA DE 
LA LLAR D’INFANTS “LO TRENET” 
 
La Sénia, _____ de ____________ de 20__. 

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

Verònica Piqué Barrabés, majord'edat, en la seva qualitat de presidenta de l’ AMPA DE 
LA LLAR D’INFANTS “LO TRENET” ambdomicili a l'efecte de notificacions a carrer 
Pompeu Fabra s/n de la Sénia i CIF: G-43788223. 
 
Ambduesparts es reconeixenmútua i recíprocament la capacitat legal suficient i 
necessària per a aquestacte i lliurement: 
 
EXPOSEN 
 
D’acord amb els articles 28 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions 
i 65 del RD 887/2006 pel que s’aprova el Reglament de l’esmentada llei, es regula el 
procediment de concessió de subvencions previstes normativament en els pressupostos.  
 
PRIMER.Que aquest Ajuntament té l'objectiu de promoure l’ensenyament en el Municipi, 
per la qual cosa considera necessari portar a terme accions de foment de l’ensenyament. 

 
Per aconseguir aquest objectiu, es van incloure al pressupost de l’exercici els imports 
destinats al finançament d’aquestes activitats. 

 
SEGON. Que entre les finalitats de l’entitat AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “LO 
TRENET” està la promoció  de l’ensenyament del municipi. 

 
TERCER. Que tant l'Ajuntament com l’entitat AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “LO 
TRENET” tenen objectius comuns i que, per tant, és necessària una col·laboració estreta 
que permeti desenvolupar accions pròpies i accions acordades amb l’Ajuntament. 

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

CLÀUSULES 
 
PRIMERA.Obligacions de l’entitat 
Que la subvenció concedida té caràcter discrecional, i l'atorgament de l'ajuda econòmica 
ve condicionada a la signatura del present Conveni d’acord amb el següent detall: 
— Realització i compliment de la finalitat d’acord amb la presentació de  l’Annex 1 
(Memòria explicativa de totes les activitats anuals (Activitats pròpies i també les 
acordades amb l’ajuntament). Poden comportar despesa econòmica o col·laboració en 
actes pactats prèviament amb l’ajuntament. 

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

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

 
— Fer constar de forma clara que l'activitat està subvencionada o patrocinada per 
l’Ajuntament, en els exemplars dels programes, cartells, convocatòries d'activitats i en 
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tota la informació gràfica, escrita i sonora que es realitzi amb motiu del programa. 
 

— Presentar fins el mes de febrer (inclòs) de l’exercici següent al de la concessió de la 
subvenció  els documents acreditatius de la justificació de la mateixa d’acord amb la 
clàusula sisena d’aquest conveni. 
 
— S'estableix l'obligació per part de l’ entitat AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “LO 
TRENET”de reintegrar els fons en el supòsit d'incompliment dels requisits i obligacions 
establertes per a la concessió i, en tot cas, en els supòsits regulats en l'article 37 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i en els articles 91 a 93 del 
Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 

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

 
— Aportar la quantitat econòmica de 700 euros a l’entitat AMPA DE LA LLAR 
D’INFANTS “LO TRENET” d’acord amb el pressupost aprovat  per a l’exercici 2018 a la 
partida pressupostària323.482.50 

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

 
CINQUENA. Vigència  
El present Conveni tindrà la vigència d'un any natural, és a dir, de l'1 de gener al 31 de 
desembre de 2018. 
 
 Es podrà  sol·licitar de l'òrgan concedent, abans que conclogui el termini per a la realització 
de l'activitat subvencionada, modificacions de la resolució de concessió que suposen 
ampliació dels terminis fixats, reducció de l'import concedit o alteració de les accions que 
s'integren en l'activitat, que seran autoritzades quan porten la seva causa en circumstàncies 
imprevistes o siguin necessàries per al bon fi de l'actuació, sempre que no s'alteri l'objecte o 
finalitat de la subvenció i no es danyin drets de tercers. 
 
L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la 
persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions 
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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. 
 
Així mateix, quan la persona beneficiària de la subvenció posi de manifest en la 
justificació que s'han produït alteracions de les condicions tingudes en compte per a la 
concessió de la mateixa que haguessin pogut donar lloc a la modificació de la resolució, 
havent-se omès el tràmit d'autorització administrativa prèvia per a la seva aprovació, 
l'òrgan concedent de la subvenció podrà acceptar la justificació presentada, sempre que 
aquesta acceptació no suposi perjudicar drets de tercers, i sense que això eximeixi la 
persona beneficiària de les sancions corresponents. 

 
SISENA. Justificació 
La presentació de la corresponent justificació no ha de superar el termini de 2 mesos des de 
la finalització de l’any de concessió de la subvenció.  
 
Quant a la forma de justificació serà el de Compte justificatiu simplificat art 75 de Reial 
decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, General de Subvencions. 
 
El compte justificatiu ha de contenir la informació següent: 
 
a)  Annex 2. Una relació detallada d’ ingressos i despeses de l’entitat (Estat de comptes 
anual) amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan s’hagin rebut altres 
subvencions s’hauran de fer constar a l’apartat d’ingressos.  
 
b) Annex 3. Una relació classificada de les despeses, la suma de les quals sigui igual o 
superior a l´import del 100% de la subvenció concedida, amb identificació del creditor, 
número de la factura o document de valor probatori equivalent al tràfic mercantil, l'import, la 
data d'emissió i, si escau, la data de pagament. 
 
A la part de darrera de l’annex 3 es relacionarà una breu descripció de les activitats 
realitzades. Es podrà adjuntar qualsevol documentació gràfica que pugui complementar 
aquesta descripció.  
 
Adjuntes a l’annex 3 s’hauran d’aportar les factures o documents de valor probatori que es 
detallin a la relació. L’Ajuntament farà  les còpies compulsades  de les factures originals que 
aporti l’entitat. (Els originals es retornaran a l’entitat) 
 
Despeses subvencionables 
Es consideraran despeses subvencionables, aquelles que essent correctament justificades 
de conformitat amb la normativa en vigor, són necessàries i responen de manera indubtable 
a la naturalesa i al normal desenvolupament  de les activitats anuals de l’entitat. 
 
Les regles de la contractació de la despesa s’han de complir per part de la persona 
beneficiària. 
 
Si s’escau, s’acceptarà un 20% com a màxim en costos indirectes o compartits. 
 
c) Annex 4. Presentació del full de sol·licitud de transferència bancària. 
 
SETENA. Llibres i registres comptables 
La persona beneficiària es responsabilitza del compliment de les obligacions comptables i 
registrals que li puguin correspondre en funció de la legislació que li sigui d'aplicació, així 
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com d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, 
incloses les corresponents a deutes generats per resolució de procediment de reintegrament 
de subvencions. 
 
VUITENA. Normativa 
 Tot el que no es preveu  en aquest Conveni restarà sotmès al que estableix s'estarà la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions. 
Les qüestions litigioses que es puguin derivar del present conveni s’han de sotmetre a 
l’ordre jurisdiccional contenciosa administrativa. 
 
En prova de conformitat, es formalitza i signa el present conveni en dos exemplars, en el 
lloc i data indicats a l’encapçalament. 
 
 
Per l’Ajuntament,    Per l’entitat AMPA de la Llar d’Infants “Lo Trenet” 
L’alcalde,      La Presidenta 
 
 
Joan Moisés Reverté    Verònica Piqué Barrabés 
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11. *DICTAMEN SOBRE LES BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE 
BEQUES DESTINADES A ESPORTISTES LOCALS DE LA SÉNIA ANY 2018 (Exp. 
120/2018) 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’ Esports, Infància i Medi Ambient 

Quòrum: Majoria simple 

 

És intenció d’aquest Ajuntament facilitar suport econòmic a tots aquells esportistes 
empadronats a la Sénia i que participen en competicions de caràcter autonòmic o 
superior. 
 
En atenció a la dificultat per poder arribar a aquestes competicions, l´Ajuntament vol 
recolzar la pràctica esportiva i facilitar la millora del rendiment dels/les esportistes, així 
com aconseguir l’adequada tecnificació en la seva especialitat esportiva. 
 
A proposta de la regidoria d’Esports, i en atenció a la tasca esportiva realitzada per 
aquests esportistes del municipi de la Sénia, es proposa al Ple de la Corporació 
l’aprovació de les següents bases reguladores amb càrrec a l’aplicació pressupostària 
341.481.02 amb un màxim de 1.500€. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa 
d’Esports en data 17/01/2018, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 8 (FS-E), 2 (PP), 1 (Junts-ERC-AM), 1 (PSC-CP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
  
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 

  
PRIMER.- Aprovar l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de beques per als 
esportistes Seniencs  2018, d’acord amb les bases específiques següents: 
 
 
 
BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DESTINADES A 
ESPORTISTES LOCALS DE LA SÉNIA, ANY 2018 
 
L’Ajuntament de La Sénia convoca les ajudes que s'indiquen d'acord amb les següents 
bases; 
 
Primera. Introducció. 
 
Aquestes normes seran aplicable a les peticions de beques a concedir a esportistes de 
La Sénia, durant l'any 2018. La present convocatòria de subvencions serà instruïda per la 
Regidoria d'Esports, resolent-se per la Junta de Govern de l'Ajuntament de La Sénia. 
 
Segona. Requisits dels beneficiaris. 
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Podran sol·licitar aquestes beques els/les esportistes de La Sénia que reuneixin, en la 
data d'aprovació de les presents bases, els següents requisits: 
 
a) Estar empadronat a La Sénia , com a mínim 6 mesos abans  de la data de presentació 

de la sol·licitud. 

b) Pertànyer a un club esportiu federat en la corresponent Federació Esportiva. (Si 

pertany a un club de fora de la Sénia i a la Sénia hi ha un club a la mateixa categoria no 

podrà ser beneficiari de les beques). 

c) Estar en possessió de la Llicència Federativa en la modalitat esportiva corresponent. 
 
Tercera. Objecte de la subvenció. 
 
 
Les presents bases tindran com a finalitat recolzar la pràctica esportiva i facilitar la millora 
del rendiment dels/les esportistes, per optimitzar la seva participació en les competicions 
esportives, així com aconseguir l'adequada tecnificació en la seva especialitat esportiva. 
 
La dotació de cadascuna d'aquestes Beques serà de fins a 500 € com a màxim. L'import 
de les beques estarà subjecte a la normativa fiscal vigent. Podran optar a aquestes 
beques els esportistes que pertanyin a: 
 
 
A  Esports Olímpics: 
 
A.1  Esports d'equip (futbol, bàsquet, handbol, voleibol, etc.). 
 
A.2  Esports individuals (atletisme, natació, bàdminton, etc.). 
 
A.3  Esports de combat (judo, lluita, etc.) 
 
B Esports no olímpics (escacs, motociclisme, frontenis, etc.). 
 
C Esports autòctons (birles,..). 
 
Quarta. Criteris de concessió. 
 
El procediment assignat per a la concessió de les diferents sol·licituds serà en règim de 
concurrència competitiva. Els criteris de concessió de les ajudes referits a la temporada 
2017 – 2018 (juny 2017 / juny 2018) són els següents: 
 
1. Esportistes d'elit 
 
Consideració d'Esportista de Catalunya …………......................... 50 punts 
Consideració d'Esportista d'Elit Nacional ………………………….. 60 punts 
 
2. Selecció 
 
Provincial ……………............….....................................................  20 punts 
Autonòmica ……………...............................................................… 30 punts 
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Nacional ………….............................................................………... 40 punts 
 
3. Esports Individuals 
 
a)COMPETICIONS OFICIALS INDIVIDUALS FEDERADES 
 
CAMPIONATS AUTONÒMICS / TERRITORIALS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 18 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts 
Condició de finalista (8 primers)……………………………………....…… 8 punts 
Només Participació………………………………………………….………...2 punts 
 
CAMPIONATS ESPANYA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 30 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 27 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 24 punts 
Condició de finalista (8 primers)…………………………….………….… 21 punts 
Participació…...………………………………………………………..…….18 punts 
 
ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS  
1º Classificat ……………………………………………………………….. 40 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 36 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 32 punts 
Condició de finalista (8 primers)…………………………….……………..28 punts 
Participació…...………………………………………………………..…….24 punts 
 
 
CAMPIONATS EUROPA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 50 punts 
2º Classificat ……….......………………………………………………….. 45 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 40 punts 
Condició de finalista (8 primers)….………………………….…………… 35 punts 
Participació………………………….………………………..……………..  30 punts 
 
CAMPIONATS DEL MÓN 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 60 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 54 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 48 punts 
Condició de finalista (8 primers)….………………………….…………… 42 punts 
Participació………………………….………………………..……………..  36 punts 
 
JOCS OLÍMPICS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 70 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 63 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 56 punts 
Condició de finalista (8 primers)….....……………………….…………… 49 punts 
Participació…………………………….……………………..……………..  42 punts 
 
4. Mèrits d'equip. 
 
a)COMPETICIONS OFICIALS FEDERADES 
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CAMPIONATS AUTONÒMICS/ TERRITORIALS 
1º Classificat …………………………….………………………………….. 10 punts 
2º Classificat …………………………...…………………………………….. 9 punts 
3º Classificat ………………………………………………………………….. 8 punts 
Condició de finalista (8 primers) ……….....………………………………… 7 punts 
Participació …………………………………………………………….…….... 6 punts 
 
CAMPIONATS ESPANYA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 14 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 12 punts 
Condició de finalista (8 primers) …………….......……………………..…10 punts 
Participació …………………………………………………………….…….. 8 punts 
 
ALTRES CAMPIONATS INTERNACIONALS OFICIALS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 18 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 16 punts 
Condició de finalista (8 primers) …………………...……………………...14 punts 
Participació …………………………………………..……………….…….. 12 punts 
 
 
CAMPIONATS EUROPA 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 25 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 22 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 20 punts 
Condició de finalista (8 primers) .………………………………………… 18 punts 
Participació ………………………..………………………………….…….. 16 punts 
 
CAMPIONATS DEL MÓN 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 30 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 27 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 24 punts 
Condició de finalista (8 primers) ….....…………………………………… 21 punts 
Participació ……………………………..…….……………………….……..18 punts 
 
JOCS OLÍMPICS 
1º Classificat ……………………………………………………………….. 35 punts 
2º Classificat ……………………………………………………………….. 32 punts 
3º Classificat ……………………………………………………………….. 28 punts 
Condició de finalista (8 primers) ……....……………………………….… 24 punts 
Participació ………………………………...………………………….……. 20 punts 
 
5. Rècord. 
 
a. Nacional, només per a esports individuals: 30 punts. 
 
b. Autonòmic, només per a esports individuals: 20 punts. 
 
6. Rànquing (nomes  per a esports individuals) 
 
a. Internacional: 
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- 40 punts al primer lloc en el Rànquing 
 
- 35 punts al 2º lloc en el Rànquing 
 
- 30 punts al 3*er  lloc en el Rànquing. 
 
- Del 4º al 10º classificat 20 punts. 
 
- Del 11º al 50º classificat 15 punts. 
 
- Del 51º al 100º 10 punts. 
 
 
b. Nacional: 
 
- 20 punts al primer lloc en el Rànquing 
 
- 15 punts al 2º lloc en el Rànquing 
 
- 10 punts al 3*er posat en el Rànquing. 
 
- Del 4º al 10º classificat 5 punts. 
 
- Del 11º al 50º classificat 3 punts. 
 
c. Autonòmic: 
 
- 10 punts al primer lloc en el Rànquing 
 
- 8 punts al 2º lloc en el Rànquing 
 
- 6 punts al 3*er lloc en el Rànquing. 
 
- Del 4º al 10º classificat 3 punts. 
 
- Del 11º al 50º classificat 1 punts. 
 
7. Historial Esportiu: 
 
En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva del 
sol·licitant, no contemplats en els punts anteriors i que estan directament relacionats amb 
l'objecte de la beca. Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la seva motivació. 
Fins a 40 punts. 
 
8. Dificultat 
 
En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent en aquest 
concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents modalitats esportives i 
altres circumstàncies anàlogues. Haurà de deixar-se constància en l'expedient de la seva 
motivació. Fins a 40 punts. 
 
Les beques es concediran als sol·licitants que hagin obtingut major puntuació fins que 
s'esgoti l'import màxim pressupostat (veure clàusula vuitena). 
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El “valor del punt” s'obté dividint el 100% de l'import màxim pressupostat d'aquesta 
convocatòria entre el total de punts obtinguts per totes les sol·licituds de la mateixa 
reservant-se el dret a no concedir aquestes beques a aquells esportistes que no 
aconsegueixin un mínim de 50 € d’equivalència en punts. 
 
Obtingut el valor equivalent al punt, el següent pas seria multiplicar aquest valor per 
el/l'esportista que hagi obtingut major puntuació. Coneguda l'assignació màxima a aquest 
esportista es realitzarà un ajust proporcional a la resta de beneficiaris sempre que la 
quantitat resultant sigui major de 500,00 €. 
 
Exemples pràctics: 
 
CAS A: Quan la quantitat màxima a percebre per l'esportista millor valorat supera el 
màxim estipulat (600,00€). 
 
En el cas que el resultat de la suma de punts aconseguits per la totalitat dels aspirants 
anés de 800 punts, el valor del punt seria de 10,00€ (8000,00€ / 800p =10,00€). Si 
l'esportista amb major puntuació obté 103 punts li correspondrien 1030€ segons la 
puntuació. No obstant això, únicament percebria 600,00€, quantitat corresponent a l' 
import màxim estipulat. A partir d'aquí, el nou valor del punt seria 5,83€ que resultarien de 
dividir els 600,00€ per la puntuació d'aquest esportista (600,00 € / 103p =5,83€) 
 
CAS B: Quan la quantitat màxima a percebre per l'esportista és igual o inferior al màxim 
estipulat (600,00€) 
 
En el cas que el resultat de la suma de punts aconseguits per la totalitat dels aspirants 
anés de 800 punts, el valor del punt seria de 10,00€ (8000,00€ / 800p=10,00€). Si 
l'esportista amb major puntuació obtinguda té 60 punts li correspondran  600,00€ (60p x 
10,00€ = 600,00€). En aquest cas no és necessari recalcular el valor del punt. 
 
Cinquena. Requisits formals. 
 
Les sol·licituds, que aniran dirigides a la Regidoria d'Esports de l´Ajuntament de 
la Sénia, es formalitzaran en imprès oficial del model que facilitaran al registre d´entrada 
de l´Ajuntament. 
 
Les sol·licituds adjuntaran els següents documents. En el cas que l'esportista sigui menor 
d'edat, la responsabilitat en presentar la documentació serà del pare, mare o tutor del 
mateix. 
 
1. Fotocòpia per ambdues cares del Document Nacional d'Identitat. 
 
2. Volant d'empadronament com a resident actual a la Sénia. 
 
3. Fotocòpia  de la Llicència Federativa 2017/2018. 
 
4. Historial esportiu del/la sol·licitant visat pel club i per la Federació Esportiva Territorial 
als quals pertany fins avui de la sol·licitud, en el qual haurà d' incloure’ls informe del club 
esportiu visat i amb l'informe favorable de la seva Federació Esportiva corresponent, fent 
constar que l'esportista està federat. (ANNEX 2) 
 
5. Relació de despeses (ANNEX 3) 
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6. Declaració de totes les subvencions, ajudes o beques que hagi rebut o rebi el 
sol·licitant d'altres institucions públiques o privades, per a la mateixa finalitat, i/o les 
sol·licitades en el present any, i declaració de no estar culpable en les prohibicions per 
obtenir la condició de beneficiari establertes en l'article 13 de la Llei General de 
Subvencions.(ANNEX 4) 
 
7. Model oficial de fitxa de manteniment de tercers del sol·licitant, amb les dades 
bancàries,  degudament diligenciat per l'entitat bancària.(ANNEX 5) 
 
8. Autorització utilització dades personals.(ANNEX 6) 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l'autorització del sol·licitant 
perquè l'òrgan concedint obtingui de forma directa, a través de certificats telemàtics, els 
certificats a emetre per l'Agència Estatal d'Administració Tributària i per la Tresoreria 
General de la Seguretat Social, acreditatius d'estar al corrent en el pagament de les 
seves obligacions. En els supòsits en els quals per qualsevol circumstància el certificat no 
sigui positiu, es requerirà al sol·licitant perquè ho aporti, amb indicació que si així no ho 
fes, se li tindrà per desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu 
amb els efectes previstos en l'art. 42 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques. 
 
Quan la sol·licitud no reuneixi els requisits establerts o no incorpori la documentació 
exigida, es requerirà al/la interessat/a perquè, en un termini de 3 dies, esmeni la falta o 
acompanyi els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fes, es tindrà per 
desistit de la seva petició, procedint-se en conseqüència al seu arxiu sense més tràmit. 
 
Sexta. Comissió Avaluadora, Concessió i Seguiment de les Beques. 
 
Per a l'examen de les sol·licituds de beques es constituirà una comissió avaluadora que 
estarà integrada pels següents membres: 
 
Comissió d’esports 
 
La comissió avaluadora té facultats per realitzar, per mitjà dels seus membres, quantes 
comprovacions estimi necessàries per a la millor qualificació dels mèrits adduïts, podent 
convocar si ho considera necessari en algun cas concret, a algun dels aspirants a una 
entrevista personal. 
 
Constituïda vàlidament la citada Comissió i una vegada finalitzat el corresponent estudi 
dels expedients de cadascun dels aspirants, la comissió avaluadora formularà proposta 
d'adjudicació de les beques, perquè les dictamini i s'aprovi, si escau, per acord de Junta 
de Govern Local. La resolució per la qual s'atorgui la beca es publicarà en el tauler 
d'anuncis i a la pàgina web de l'Ajuntament. 
 
Setena. Termini de presentació. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà de l´1 de setembre fins al 30 setembre del 
2018. 
La sol·licitud i la documentació requerida serà presentada en el Registre de l’Ajuntament 
de La Sénia, situat al C/Tortosa nº 1, a l'atenció de la Regidoria d'Esports. 
L'adreça www.lasenia.cat, publicarà els models a utilitzar i informació de la convocatòria. 
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Octava. Crèdit pressupostari i import de les beques. 
 
L' import màxim de les subvencions que es concedeixin a l'empara de la present 
convocatòria, ascendeix a  1.500 € i es faran efectives amb càrrec a l’aplicació 
341.481.02 del Pressupost de despeses de l'Ajuntament de La Sénia per a l'exercici 
2018. 
 
Novena. Resolució de la subvenció i notificació 
 
El termini màxim per resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà excedir de 
sis mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de la corresponent 
convocatòria. El venciment del termini màxim sense haver- se notificat la resolució 
legitima als interessats per entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de 
concessió de la subvenció. 
 
A l'efecte de NOTIFICACIÓ ALS INTERESSATS, l'acord resolutori de les subvencions 
concedides i denegades es publicarà en el tauler d'anuncis de l’Ajuntament de La Sénia. 
També es publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament de La Sénia, en la següent adreça: 
www.lasenia.cat 
 
Desena. Termini i forma de justificació. 
El termini màxim per a la justificació de l'activitat subvencionada finalitzarà el dia 20 de 
desembre de 2018, havent de presentar en el Registre d'Entrada de l’Ajuntament de la 
Sénia, segons model que es facilitarà a tal efecte, la següent documentació: 
 
La beca haurà de ser destinada fonamentalment a aconseguir la millora *psico- física i 
tècnica de l'esportista, per la qual cosa són imputables: 
 
• Les despeses derivades de l'adquisició i compra de material i equipament tècnic 
esportiu per a l'entrenament i la competició. 
 
• Les despeses d'obtenció de les llicències esportives, quotes de gimnasos i ocasionades 
per desplaçament a les competicions esportives. 
 
• Revisions mèdiques (proves d'esforç) i uns altres que puguin ser reconeguts com a 
indispensables per a la consecució dels objectius esportius previstos. 
 
• En cap cas es tindran en compte les factures derivades de productes farmacèutics i 
protésics, així com material informàtic. 
 
Els justificants de les despeses  hauran de correspondre a més d'un dels conceptes 
especificats, corresponents a les despeses ocasionades per l'esportista en el transcurs de 
la temporada que finalitza en el present any. 
 
La justificació de les despeses haurà de realitzar-se mitjançant aportació de documents 
originals o còpia compulsada dels mateixos que reuneixin els requisits de facturació 
exigits en el Reial decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
pel qual es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l' Impost 
sobre el Valor Afegit.  
 
La falta de justificació de les despeses produirà la perduda de la beca concedida. 
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Onzena. Fiscalització. 
Podrà ser motiu de desestimació o minoració de la beca la constància de disposar d'una 
altra beca o ajuda similar o altres mitjans de finançament per part del sol·licitant, per al 
desenvolupament de la seva activitat esportiva. 
En el cas que el sol·licitant sigui menor de 18 anys en el moment de presentar la 
sol·licitud d'ajuda, l'import de la Beca es farà efectiva en el compte bancari en la qual el 
beneficiari és titular; no obstant això, el representant legal del menor serà responsable de 
l'adequada destinació de la Beca. 
 
L’Ajuntament de La Sénia es reserva el dret de realitzar un seguiment de les activitats 
subvencionades amb aquestes beques, podent exigir una explicació detallada i 
documental de les despeses presentades fins a un any després de la concessió de la 
beca, així com podrà anul·lar qualsevol beca concedida, quan al seu judici existeixi 
incompliment de les obligacions contretes per la/el beneficiària/o de la beca. 
 
Dotzena. Obligacions dels beneficiaris. 
 
− Dur a terme l'activitat objecto de la beca segons les condicions establertes. 
 
− Sotmetre's a quantes actuacions de comprovació i control es considerin necessàries 
per part del M.I. Ajuntament de La Sénia, aportant tota la informació que li sigui requerida 
en l'exercici d'aquestes actuacions. 
 
− Presentar justificació de la despesa en les condicions establertes a les presents Bases i 
conforme l'annex II per un import mínim igual al de l' import en metàl·lic de la beca 
concedida. 
 
− Col·laborar amb l'Ajuntament de La Sénia en aquells programes esportius pel qual 
siguin requerits a l'efecte de promoció i extensió esportiva. 
 
− Participar en esdeveniments esportius amb finalitats benèfiques i/o promocions 
organitzades i/o participades per l'Ajuntament de La Sénia. 
 
− Comunicar a l'Ajuntament de La Sénia l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, 
ingressos o recursos que financin la seva activitat, concedides amb posterioritat a la data 
de presentació de la sol·licitud inicial conforme a la base Cinquena. 
 
Tretzena. Documentació i pagament. 
 
Una vegada presentada la justificació conforme a les clàusules anteriors, la Comissió 
Avaluadora emetrà informe proposta de conformitat. Aquest informe serà fiscalitzat per la 
Intervenció i s'elevarà a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació, donant-se 
trasllat a la Tresoreria municipal per a la realització material del pagament. 
 
Catorzena. Règim jurídic. 
 
Aquestes bases entraran en vigor l'endemà de la seva publicació en el Tauló d'Edictes de 
l'Ajuntament i en la web municipal. Pel no regulat expressament a les Bases s'estarà al 
que es disposa a les bases d'Execució del Pressupost General per a l'exercici econòmic 
2018 i al que es disposa en la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions i 
altra legislació d'aplicació. 
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12. *DICTAMEN SOBRE LES BASES REGULADORES DE LES BEQUES 
ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA 2018 (EXP. 127/2018) 

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

Per par de la Regidoria d’Ensenyament es considera convenient donar suport a les 
famílies de la Sénia que tenen estudiants fora de la població, atenent a les condicions 
econòmiques i acadèmiques de cada cas, motiu pel qual s’han elaborat unes bases que 
regularan aquestes possibilitats de beca. 

 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió 
Informativad’Hisenda, Personal i Ensenyament, reunida en sessió de 17 de gener de 
2018, amb el següent resultat: 
 
vots a favor:  11  (8 FS-E, 2 PP, 1 ERC-AM ) 
vots en contra : 0 
Abstencions : 1 PSC-CP 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 

APROVAR les Bases reguladores per a la concessió de beques adreçades a estudiants 
de la Sénia per a l’any 2018, publicant el seu contingut al tauler d’anuncis municipal i als 
mitjans habituals de divulgació de l’Ajuntament. 

 

BEQUES ADREÇADES A ESTUDIANTS DE LA SÉNIA 2018 
 
BASES REGULADORES: 
1a. Objecte 
L’objecte d’aquestes bases és la regulació de beques per a estudiants empadronats al 
municipi de la Sénia que hagin cursat estudis postobligatoris de Batxillerat, Cicles 
Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau, o equivalents, sempre i 
quan no es puguin cursar en centres de la Sénia (inclou estudis a distància) 
 
Per a aquesta finalitat existeix crèdit adequat i suficient a la partida pressupostària 
326.481.03 de l’exercici pressupostari 2018 per  una  quantia  de 12.000 €, per atendre 
les obligacions de contingut econòmic que es derivin de la concessió de les beques. Si 
les sol·licituds de beques presentades excedeixen de les disponibilitats pressupostàries, 
l’import de les beques es reduirà proporcionalment, atenent a les condicions 
econòmiques de les famílies i als resultats acadèmics de l’estudiant. 
 
2a. Persones beneficiàries 
Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que compleixin els 
requisits següents: 
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- Estar empadronat/da i residir al terme municipal de la Sénia de manera continuada 
durant els 5 anys anteriors a la data de  presentació  de  la sol·licitud. 
- Tenir una edat compresa entre els 16 i els 25 anys ambdós inclosos, en el moment de la 
matrícula. 
- Estar matriculat/ada en el curs 2017-2018 en estudis postobligatoris de Batxillerat, 
Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior i Estudis Universitaris de Grau, o equivalents, 
sempre i quan no es puguin cursar en centres de la Sénia (inclou estudis a distància) 
- Els ingressos nets de la unitat familiar a la que pertany l’estudiant no han d’excedir del 
SMI/persona. (Exemple: la família és de 4 persones, mare, pare i 2 fills. Els ingressos 
nets de tota la família a l’any són de 30.000 € : 12 mesos= 2.500 €: 4 persones= 625 €; 
com que el SMI 2018 és de 735,90 €, l’estudiant SÍ  que pot sol·licitar beca.) 
- La persona beneficiària/sol·licitant i les persones que integren la unitat familiar han 
d’estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i no trobar-se 
sotmeses a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 
procediment sancionador incoat per aquest motiu.  
 
3a. Sol·licitud i  documentació 
Les persones interessades que compleixin els requisits que determinen aquestes bases 
han de presentar la sol·licitud, d’acord amb els models adjunts, que estaran disponibles al 
web oficial de l’Ajuntament de la Sénia,  junt amb les bases reguladores i altres 
documents de divulgació: 
 

- Annex 1 (dades personals i familiars de l’estudiant o del tutor sol·licitant si l’estudiant és 

menor d’edat) 

- Annex 2  (declaració jurada o promesa de la persona beneficiària/sol·licitant d’estar al 

corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de la Sénia i les altres obligacions 

tributàries i de la Seguretat Social que vinguin imposades per la normativa vigent i de no 

trobar-se sotmesa a cap procediment de reintegrament de subvencions públiques o cap 

procediment sancionador). En aquest annex s’indicaran les dades de tots els membres de 

la unitat familiar) 

- Annex 3 (certificat bancari de les dades del compte corrent de la persona 

beneficiària/sol·licitant en el qual se sol·licita que s’efectuï l’ingrés de la beca que es 

pugui concedir) 

 

A més a més, serà necessària còpia de la següent documentació: 
o Justificant dels resultats acadèmics del curs 2017-2018.  

o Còpia de la matrícula curs 2017-2018 on conste el total pagat i si ha rebut beca 

d’altres administracions. 

o Declaració de renda de tots els membres de la unitat familiar de l’any 2017, o si no 

se n’ha fet, declaració jurada o promesa de tots els ingressos percebuts durant 

l’any 2017 segons model d’Annex 4. 

D’acord amb el que preveu la Llei  39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, si la sol·licitud  de beca no compleix els requisits  
que s’indiquen  o no s’hi  inclou  la documentació  que pertoca, es requerirà a  la  persona  
beneficiària/sol·licitant  perquè  en  el  termini de deu dies hàbils esmeni la mancança o 
aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que 
desisteix de    la  sol·licitud. 
 
4a: Termini i lloc de presentació de les sol·licituds 
Les sol·licituds de beca es dirigiran al Departament d’Ensenyament de l’Ajuntament de la 
Sénia o a qualsevol dels llocs previstos a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 
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d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i s’han de 
presentar,  juntament  amb la documentació que s’hi ha d’adjuntar. 
 
El termini de presentació de sol·licituds és del 30 de setembre fins al 30 d’octubre de 
2018. 
 
5a: Òrgans competents per iniciar, instruir i resoldre el procediment 
L’inici del procediment de concessió de beques es produeix d’ofici, mitjançant acord de 
Junta de Govern Local d’aprovació d’aquestes bases, que després es publicaran al tauler 
d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
A la Comissió Informativa d’Ensenyament li correspondrà examinar les sol·licituds 
presentades i emetre l’informe que ha de servir de base per elaborar la proposta de 
resolució de la Junta de Govern Local d’acord amb els criteris de valoració i els requisits 
establerts en aquestes bases.   
 
En qualsevol cas, la Comissió Informativa d’Ensenyament podrà realitzar totes les 
actuacions que consideri necessàries per determinar, conèixer i comprovar les dades en 
virtut de les quals s’hagi de pronunciar la resolució i sol·licitar tots els informes i la 
documentació que consideri pertinents per resoldre. 
 
Una vegada avaluades les sol·licituds, a la vista de l’informe corresponent,  el regidor 
delegat d’Ensenyament formularà la  proposta de resolució corresponent a  la Junta de 
Govern Local. 
 
El termini màxim per resoldre és d’1 mes comptador des de l’endemà de la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds (és a dir fins al 30 de novembre de 
2018). Una vegada transcorregut el termini màxim per resoldre sense haver-se dictat 
resolució expressa, es podrà entendre desestimada la petició. Contra aquesta resolució, 
que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des que s’hagi notificat o 
bé es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos 
des que s’ha notificat. 
 
6a: Import de la beca i pagament 
L’import resultant de la beca s’obtindrà calculant el resultat de multiplicar per 3 € la 
distància de separació en quilòmetres del lloc on es realitzen els estudis respecte al 
municipi de la Sénia i/o tenint en compte l’import pagat finalment a la matrícula. 
 
La subvenció concedida no podrà ser inferior a 50,00 euros ni excedir de 1.000,00 euros 
per estudiant, sempre que no s’excedeixi de la partida pressupostària total. En aquest 
cas, tindran prioritat els/les estudiants amb pitjors condicions econòmiques i millors 
resultats acadèmics 
 
Abans de l’ordenació del pagament, l’Ajuntament, d’ofici, comprovarà que les persones 
de la unitat familiar estiguin al corrent de les seves obligacions fiscals amb l’Ajuntament. 
 
7a: Obligacions de les persones beneficiàries 
Són obligacions de les persones beneficiàries de les beques: 
 

• Comunicar a l’Ajuntament l’acceptació o la renúncia de la beca en els termes de la 

resolució de la concessió. En qualsevol cas, l’acceptació s’entén produïda 
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automàticament si en el termini de quinze dies comptadors des que s’hagi notificat la 

resolució no es fa constar el contrari. 

 

• Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i control que pugui dur a terme l’Ajuntament 

de la Sénia  o qualsevol dels òrgans de control financer competents i col·laborar i facilitar 

tota la documentació que se’ls requereixi en l’exercici d’aquestes funcions de control. 

 
L’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors  pot  donar  lloc  a  la  reducció 
i/o revocació de la beca amb la corresponent devolució de les quantitats percebudes,  
que  es  podran  recuperar  tot  aplicant  el procediment  de  constrenyiment i inhabilitant 
a la persona beneficiària per rebre noves quantitats  per  aquests  conceptes. Tot això, 
sense perjudici de poder  exigir  les  responsabilitats  que  hi  pogués haver d’ordre penal, 
civil o   administratiu. 
 
Les persones beneficiàries hauran de tenir en compte, si s’escau, que és responsabilitat 
seva declarar l’import de la beca cobrada a la declaració de renda IRPF. 
 
8a: Normativa aplicable 
En tot allò no previst en  aquestes  bases  reguladores  serà  d’aplicació  la  Llei  38/2003, 
de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions publiques, , el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel  qual  s’aprova  el  Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals, el  Reial  decret  legislatiu  2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, i la normativa per a  la  concessió  de  
subvencions  públiques,  així  com la  resta de normativa que  sigui  d’aplicació. 
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13. *DICTAMEN SOBRE LES BASES REGULADORES PER A LA NIT DE L’ESPORT 
SENIENC (EXP. 121/2018) 

 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: Comissió Informativa d’Esports  

Quòrum: Majoria simple 

 
És intenció d’aquest Ajuntament reconèixer l’esforç i dedicació, així com els resultats de 
tots els esportistes seniencs i compartir els seus èxits en les diferents competicions en les 
que hi participen amb la resta de la població. 
  
Per aquest motiu és intenció l’organització d’una gala a finals o principis d’any on es 
plasmi aquest reconeixement als esportistes. A més, es farà entrega d’unes mencions 
especials als que porten el nom de la Sénia per tot l’Estat i el món, i de les beques 
destinades a ajudar en la pràctica i la millora de l’esport a tot aquell qui ho necessiti.  
 
A proposta de la regidoria d’Esports, i en atenció a la tasca esportiva realitzada per 
aquests esportistes del municipi de la Sénia, es proposa al Ple de la Corporació 
l’aprovació de les següents bases reguladores. 
 
Aquesta proposta ha estat dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’ 
Esports en data 17/01/2018, amb el següent resultat: 
 

• Vots a favor: 8 (FS-E), 2 (PP), 1 (Junts-ERC-AM), 1 (PSC-CP) 

• Vots en contra: 0 

• Abstencions: 0 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 

PRIMER.- Aprovar les bases reguladores per a la Nit de l’Esport Senienc. 

NIT DE L’ESPORT SENIENC 

BASES QUE REGEIXEN ELS PREMIS DE LA NIT DE L’ESPORT SENIENC 

1. Objecte 

La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de la Sénia pretén reconèixer i premiar als 

esportistes i les entitats i clubs esportius locals pels seus èxits i trajectòria en les diferents 

competicions en què participen, ja que considera important que es tingui coneixement 

d’aquestes fites per al foment de l’esport entre la població i també per motivar i reconèixer 

l’esforç, el treball i la constància dels esportistes i entitats locals en l’àmbit esportiu. 
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En aquest sentit, la Regidoria d’Esports organitzarà una gala a finals o principis d’any on 

s’entregaran els premis als esportistes i entitats o clubs d’acord amb les següents bases 

que s’aniran detallant a continuació. 

Aquestes bases seran publicades al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de la Sénia, a la 

pròpia web i a les xarxes socials, així com en aquells mitjans de difusió que es creguin 

convenients. També s’enviaran a totes les entitats i clubs esportius locals per a que en 

tinguin constància. 

 

2. Beneficiaris 

Poden optar a aquests premis qualsevol esportista o equip que competeixi amb un club o 

entitat local legalment constituïda.  

També poden optar als premis aquells esportistes locals que competeixin o representin a 

altres clubs o entitats que no siguin del propi municipi. 

Tota candidatura assumeix les normes de participació, així com l’acceptació del procés i 

el veredicte final del jurat. 

 

3. Categories 

Hi hauran 4 categories premiades: 

3.1. Millor esportista senienc en edat adulta. 

Podran optar a aquest premi tots aquells esportistes que siguin majors d’edat 

durant la temporada que es valora i que pertanyen a un club o entitat local 

legalment constituïda o que, estant empadronat a la Sénia, siguin naturals del 

municipi o estiguin vinculats laboralment en aquest, competeixi en un club o 

entitat forana, i que hagi competit (o realitzat la seva activitat esportiva) durant 

la temporada anterior. 

 

3.2. Millor esportista senienc en edat escolar. 

Podran optar a aquest premi tots aquells esportistes menors d’edat durant la 

temporada que es valora i que pertanyen a un club o entitat local legalment 

constituïda o que, estant empadronat a la Sénia o siguin naturals del municipi, 

competeixi en un club o entitat forana, i que hagi competit (o realitzat la seva 

activitat esportiva) durant la temporada anterior. 

 

3.3. Millor equip senienc en edat adulta. 
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Podran optar a aquest premi tots aquells equips esportius els components dels 

quals siguin majors d’edat durant la temporada que es valora i que pertanyen 

a un club o entitat local legalment constituïda i que hagin competit (o realitzat 

la seva activitat esportiva) durant la temporada anterior. 

 

3.4. Millor equip senienc en edat escolar. 

Podran optar a aquest premi tots aquells equips esportius siguin menors 

d’edat durant la temporada que es valora i que pertanyen a un club o entitat 

local legalment constituïda i que hagin competit (o realitzat la seva activitat 

esportiva) durant la temporada anterior. 

 

4. Sol·licituds 

Les sol·licituds de les candidatures les presentaran els clubs, entitats, esportistes o 

qualsevol persona que ho cregui adequat per escrit i dirigides al Sr. Alcalde de 

l’Ajuntament de la Sénia mitjançant el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de la Sénia amb 

tota la documentació requerida i el full de candidatura degudament emplenat (annex 1 o 

2, segons categoria). 

El termini màxim per l’acceptació de les candidatures serà un mes després de la 

publicació de les bases. No s’admetran noves presentacions de candidatures passada 

aquesta data. 

En les sol·licituds es farà constar la següent documentació: 

- Instància de presentació de la candidatura. 

- Model de candidatura degudament emplenat (annex 1 o 2, segons categoria). 

Dins d’aquest model es requerirà un resum dels mèrits durant la temporada i de la 

trajectòria esportiva del candidat o candidats. 

- Entre 2 i 5 fotografies dels esportistes durant la temporada en l’activitat per a la 

que presenten candidatura. 

- DNI de l’esportista o esportistes (en cas d’equip). 

- Opcional: Classificacions, diplomes... o el que es cregui convenient per certificar 

els resultats de la temporada anterior. 

El Jurat es reserva el dret a proposar qualsevol candidat que ho cregui oportú, 

demostrant la seva trajectòria i els mèrits adquirits durant la vida esportiva. 

Tots els candidats participaran en la convocatòria per a la Nit de l’Esport de la Comarca 

del Montsià, a no ser que es renunciï prèviament per escrit. 
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Totes les sol·licituds presentades suposen l’acceptació expressa d’aquestes bases i el 

seu compliment. De no ser així, la candidatura serà apartada del procés.  

 

 

 

5. Jurat 

El Jurat estarà format per la Comissió d’Esports de l’Ajuntament de la Sénia, formada 

pels membres que designen els diferents Grups Polítics Municipals, en proporció al 

nombre de Regidors que tinguin representació en el Ple. 

Totes les resolucions adoptades en aquesta Comissió tindran caràcter inapel·lable, 

devent ser consensuats per tots els membres del Jurat. En cas que no s’arribés a un 

acord, es procedirà a una votació que, en cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del 

President d’aquesta. 

El Jurat tindrà capacitat per resoldre qualsevol assumpte relacionat amb el procediment. 

 

6. Procediment per designar els premiats 

Només seran considerades com a sol·licituds vàlides aquelles que s’hagin presentat en el 

termini descrit en el punt 4 d’aquestes bases. 

Els premiats seran triats pel Jurat descrit en el punt 5 d’aquestes bases. Per elegir el 

premiat en cada categoria el Jurat tindrà en compte els mèrits presentats pels candidats i 

la documentació aportada, que podrà ser contrastada si el Jurat així ho creu oportú. 

Així, el procediment assignat per a la concessió de les diferents sol·licituds serà en règim 

de concurrència competitiva. El criteri serà el següent: 

1. Esportistes d’elit 

Consideració d’Esportista d’Elit Nacional 60 punts 

Consideració d’Esportista d’Elit de Catalunya 50 punts 

 

 

2. Selecció 

Nacional 40 punts 

Autonòmica 30 punts 

Provincial 20 punts 

 

3. Esports individuals 
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3.1. Competicions oficials individuals federades 

3.1.1. Jocs Olímpics  

1r Classificat 70 punts 

2n Classificat 63 punts 

3r Classificat 56 punts 

Condició de finalista (8 primers) 49 punts 

Participació 42 punts 

 

3.1.2. Campionats del món 

1r Classificat 60 punts 

2n Classificat 54 punts 

3r Classificat 48 punts 

Condició de finalista (8 primers) 42 punts 

Participació 36 punts 

 

3.1.3. Campionats d’Europa 

1r Classificat 50 punts 

2n Classificat 45 punts 

3r Classificat 40 punts 

Condició de finalista (8 primers) 35 punts 

Participació 30 punts 

 

3.1.4. Altres Campionats Internacionals Oficials 

1r Classificat 40 punts 

2n Classificat 36 punts 

3r Classificat 32 punts 

Condició de finalista (8 primers) 28 punts 

Participació 24 punts 

 

3.1.5. Campionats d’Espanya 

1r Classificat 30 punts 

2n Classificat 27 punts 

3r Classificat 24 punts 

Condició de finalista (8 primers) 21 punts 

Participació 18 punts 
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3.1.6. Campionats Autonòmics / Territorials 

1r Classificat 20 punts 

2n Classificat 18 punts 

3r Classificat 16 punts 

Condició de finalista (8 primers) 8 punts 

Participació 2 punts 

 

4. Mèrits d’equip 

4.1. Competicions oficials federades 

4.1.1. Jocs Olímpics 

1r Classificat 35 punts 

2n Classificat 32 punts 

3r Classificat 28 punts 

Condició de finalista (8 primers) 24 punts 

Participació 20 punts 

 

4.1.2. Campionats del món 

1r Classificat 30 punts 

2n Classificat 27 punts 

3r Classificat 24 punts 

Condició de finalista (8 primers) 21 punts 

Participació 18 punts 

 

4.1.3. Campionats d’Europa 

1r Classificat 25 punts 

2n Classificat 22 punts 

3r Classificat 20 punts 

Condició de finalista (8 primers) 18 punts 

Participació 16 punts 

 

4.1.4. Altres Campionats Internacionals Oficials 

1r Classificat 20 punts 

2n Classificat 18 punts 

3r Classificat 16 punts 
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Condició de finalista (8 primers) 14 punts 

Participació 12 punts 

 

4.1.5. Campionats d’Espanya 

1r Classificat 16 punts 

2n Classificat 14 punts 

3r Classificat 12 punts 

Condició de finalista (8 primers) 10 punts 

Participació 8 punts 

 

4.1.6. Campionats Autonòmics / Territorials 

1r Classificat 10 punts 

2n Classificat 9 punts 

3r Classificat 8 punts 

Condició de finalista (8 primers) 7 punts 

Participació 6 punts 

 

5. Rècord (només per esports individuals) 

Nacional 30 punts 

Autonòmic 20 punts 

 

6. Rànquing (només per esports individuals) 

6.1. Internacional 

1r lloc 40 punts 

2n lloc 35 punts 

3r Lloc 30 punts 

Del 4t al 10è lloc 20 punts 

De l’11è al 50è lloc 15 punts 

Del 51è al 100è lloc 10 punts 

 

6.2. Campionats d’Espanya 

1r lloc 20 punts 

2n lloc 15 punts 

3r Lloc 10 punts 

Del 4t al 10è lloc 5 punts 
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De l’11è al 50è lloc 3 punts 

 

6.3. Campionats Autonòmics / Territorials 

1r lloc 10 punts 

2n lloc 8 punts 

3r Lloc 6 punts 

Del 4t al 10è lloc 3 punts 

De l’11è al 50è lloc 1 punts 

 

7. Historial Esportiu 

En aquest apartat es valoraran els altres aspectes relatius a la carrera esportiva del 

sol·licitant, no contemplats en els punts anteriors. Fins a 40 punts. 

 

8. Dificultat 

En aquest apartat es valorarà el nivell de dificultat pràctica de l'esport, incloent en aquest 

concepte la complexitat tècnica, el fet de competir en diferents modalitats esportives i 

altres circumstàncies anàlogues. Fins a 40 punts. 

 

El premi pot ser declarat desert en cas que el Jurat consideri que cap dels candidats es 

mereixedor del premi o en cas que no hagi cap candidatura presentada. 

En cas que algun membre del Jurat tingui vinculació directa amb qualsevol de les 

candidatures presentades s’abstindrà de participar en la deliberació i raonament 

d’aquesta, així com a exercir el seu dret a vot. 

 

El procediment per a l’elecció dels guanyadors de cada categoria serà el següent: 

1. Es presentaran els candidats de la categoria, amb els mèrits de la 

temporada anterior i de la seva trajectòria, així com altres dades que 

puguin ser d’interès. 

2. S’obrirà un torn de paraula per consensuar qui és el mereixedor del 

premi, d’acord amb les puntuacions dalt esmentades per a cada cas. 

3. En cas de no haver consens, s’obrirà una votació a veu alçada on cada 

membre del Jurat puntuarà a tres candidats segons cregui convenient 

pels seus mèrits amb la següent puntuació: un, dos o tres punts. La 

candidatura amb més punts resultarà guanyadora. En cas d’empat, el 

vot de qualitat del President serà qui decidirà el guanyador. 
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El Secretari del Jurat serà qui aixecarà acta, on especificarà els guanyadors i els motius 

que han portat a la seva tria, firmant la mateixa juntament amb el President i el Regidor 

d’Esports. 

El resultat final serà inapel·lable. Tot allò no previst en aquestes bases serà resolt pel 

Jurat tal i com cregui oportú. 

El jurat es reserva a fer les modificacions que cregui oportunes d’aquestes bases, 

 

7. Reconeixement als participants 

Els reconeixements a tots els candidats tindran lloc durant la celebració de la Nit de 

l’Esport Senienc i consistirà en el reconeixement públic de tots els seus mèrits esportius i 

un obsequi. 

 

8. Premis per als guanyadors 

Els guanyadors rebran el reconeixement públic de tots els seus mèrits esportius durant la 

celebració de la Nit de l’Esport Senienc, així com un premi en forma val de compra per als 

comerços del poble que, depenent de la categoria, seran els següents: 

- Millor esportista senienc en edat adulta: 100€ 

- Millor esportista senienc en edat escolar: 75€ 

- Millor equip senienc en edat adulta: 150€ 

- Millor equip senienc en edat escolar: 125€ 

 

9. Mencions honorífiques 

L’Ajuntament de la Sénia donarà, si així ho creu oportú, unes mencions honorífiques als 

esportistes locals més destacats de la temporada anterior que hagin portat el nom de la 

Sénia arreu de l’Estat i del món, aconseguint fites importants en campionats nacionals i 

internacionals. 

Aquestes mencions consistiran en el reconeixement públic durant la gala de la Nit de 

l’Esport Senienc, un obsequi, i un val de compra per als comerços del poble valorat en 

125€. 

Aquests imports, juntament amb els premis de l’apartat anterior, aniran a càrrec de 

l’aplicació pressupostaria 341.226.09, amb una despesa màxima de 1.500€. 

 

10. Beques  

Durant la celebració de la Nit de l’Esport Senienc es farà entrega de les beques als 

esportistes locals, les quals estan destinades a recolzar i ajudar en la pràctica esportiva i 

facilitar la millora del rendiment d’aquests, per optimitzar la seva participació en les 
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competicions esportives, així com aconseguir l’adequada tecnificació en la seva 

especialitat esportiva. 

 

 

 

11. Gala de la Nit de l’Esport Senienc 

L’organització de la Nit de l’Esport Senienc correrà a càrrec de l’Ajuntament de la Sénia, 

amb la col·laboració del Centre Obrer de la Sénia. 

El lloc de celebració serà l’Auditori del Centre Obrer a finals o a principis d’any. 

Els membres del Jurat i tots els candidats presentats rebran una invitació per a 

l’assistència amb totes les persones que vulguin acompanyar-la durant aquest acte de 

reconeixement dels seus mèrits esportius.  

Tots els candidats que no puguin assistir a aquesta gala podran delegar l’assistència i 

recollida del reconeixement a una altra persona sempre i quan ho comuniqui amb 

antelació a l’organització. En cas de no poder recollir el premi aquell dia, podrà passar en 

qualsevol moment per l’Ajuntament de la Sénia, on se li farà entrega d’aquest. 

Tots els clubs i entitats de la Sénia o foranes amb esportistes seniencs que hagin 

presentat algun candidat podran assistir a aquesta gala, així com tota la gent que així ho 

desitgi.   

 

 

 
12. Annexos 

12.1. Annex 1 – Proposta de candidat individual 

NIT DE L’ESPORT SENIENC 
PROPOSTA DE CANDIDAT INDIVIDUAL 
 
Esportista en edat escolar     Esportista en edat adulta 
 
Dades personals 
Nom del candidat: 
Adreça: 
Telèfon:      Data de naixement: 
Entitat a la que representa: 
Especialitat esportiva:    Categoria: 
 
Mèrits durant aquesta última temporada 
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Trajectòria anterior 
 
 
 
 
 
Altres dades d’interès 
 
 

• La persona o entitat a baix firmant certifica que totes les dades emplenades són 
certes. 

 

• La signatura i presentació d’aquest full de proposta indica l’acceptació de les bases de 
la Nit de l’Esport Senienc publicades per l’Ajuntament de la Sénia. 

 
 
La Sénia, ..... de ................................. de .... 
Signatura i segell de l’entitat 
 

 

12.2. Annex 2 – Proposta de candidat col·lectiu 

NIT DE L’ESPORT SENIENC 
PROPOSTA D’EQUIP CANDIDAT 
 
Equip en edat escolar     Equip en edat adulta 
 
Dades personals 
Nom de l’equip: 
Entitat a la que representa: 
Especialitat esportiva:    Categoria: 
 
Components: 
 

Nom i cognoms 
Data de 
naixement 

Adreça 

   

   

   

   

 
Mèrits durant aquesta última temporada 
 

 
 
Trajectòria anterior 
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Altres dades d’interès 
 
 
 
 

• La persona o entitat a baix firmant certifica que totes les dades emplenades són 
certes. 

 

• La signatura i presentació d’aquest full de proposta indica l’acceptació de les bases de 
la Nit de l’Esport Senienc publicades per l’Ajuntament de la Sénia. 

 
 
La Sénia, ..... de ................................. de .... 
Signatura i segell de l’entitat 
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14. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER EMPRESES LOCALS PER 
L’ASSISTÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ EN FIRES, 2018 (EXP. 64 /2018) 
 
 
 
 
 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
 
Antecedents: 
 
El 18 de desembre de 2017 el Ple de la Corporació va aprovar els pressupostos per a 
l’any 2018 on es va destinar una partida per ajudar a les empreses locals que assisteixen 
i participen en fires. 
 
El total disponible a la partida 433.479.04 és de 8.000€. 
 
La regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç ha preparat unes bases on es regula unes 
subvencions municipals per ajudar a les empreses locals que assisteixen o participen a 
fires. L’objectiu és promoure el sector empresarial local i promocionar la marca “la Sénia”. 
 
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web de l’ajuntament i es podran presentar les 
sol·licituds a l’ajuntament des de l'1 de setembre fins el 15 de novembre de 2018. 

Per Provisió d’Alcaldia de data 11 de gener de 2018 es va sol·licitar informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar una Ordenança 
municipal reguladora de la concessió de subvencions municipals per empreses locals per 
l’assistència i la participació en fires durant l’any 2018, que es va emetre en data 12 de 
gener de 2018. 

En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
16 de gener de 2018, es va donar compte del text de la proposta de Bases específiques 
reguladores de les subvencions municipals per empreses locals per l’assistència i la 
participació en fires durant l’any 2018 que es va dictaminar favorablement, amb el resultat 
següent:      

Vots a favor: 6 (4 de FS-E i 2 de PP) 

Vots en contra: 0  

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

 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions municipals a empreses locals per l’assistència i la participació en fires durant 
l’any 2018, d’acord amb la proposta de bases específiques següents: 
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“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL A 

EMPRESES LOCALS PER  L’ASSISTÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ EN FIRES 
 

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció 
 

1.1. L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular 
les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament 
de la Sénia, es reconeixen per tal d’afavorir la presència en aquests 
esdeveniments de les empreses amb raó social i centre de treball a al 
Sénia des de l’1 de novembre  de 2017 fins el 31 d’octubre de 2018. 

1.2. L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en 
aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per 
a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació. 

1.3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter 
supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen 
l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions. 

1.4. Correspondrà a la Regidoria d’Empresa, ocupació i comerç resoldre sobre 
la concessió o denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases. 

1.5. Només s’acceptarà la sol·licitud d’ajut per assistència a una fira per 
empresa. 

 
2. Àmbit d’actuació. 
 

2.1 Seran objecte de les ajudes qualsevol empresa que tingui el seu domicili 
fiscal i social a la Sénia i que estigui ubicada a la població. 

2.2  Es concedirà un sol ajut per empresa i fira. 
 

3. Actuacions subvencionables. 
 

3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, 
s’entendrà per actuacions subvencionables: 

 

• Despeses de desplaçament 

• Despeses d’allotjament 

• Entrada o inscripció per a la corresponent fira 

• Despeses de lloguer de l’estand 

• Despeses de transport de la càrrega (si escau) 

• Producció de l’estand (disseny i fabricació), sempre que ho faci tercer i no 
la pròpia empresa 

 
3.2  Queden excloses de l’àmbit de la subvenció qualsevol despesa relativa a 

manutenció, promoció, publicitat, bitllets corresponents a classes 
preferents de qualsevol tipus de transport. 

 

3.3.  L’import corresponent a l’IVA de les factures presentades no serà 
subvencionable. 

4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 
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4.1 Requisits generals. 
Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als següents 

requisits: 
a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, cal que es reuneixin 

les següents condicions: 

• Ser persones físiques, jurídiques o empreses i que tinguin 
llicència d’activitat a la Sénia. 

• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord 
amb les normes vigents.  
El benefici que es reconegui per raó d’una determinada 
actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat, prèvia 
acreditació documental. 
 

4.2 Obligacions dels beneficiaris. 
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a: 

• Acreditar mitjançant la documentació oportuna, les despeses que  
siguin subvencionables. 

• Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la 
tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte. L’import dels ajuts 
rebuts no podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció 
subvencionada. 

• Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de 
l’acció per la qual es demana la subvenció. L’empresa beneficiària 
de l’ajut farà constar en el seu espai web, si en disposa, de l’acció 
subvencionada. Haurà de col·locar l’escut de l’ajuntament de la 
Sénia amb la llegenda “Amb la col·laboració de l’ajuntament de la 
Sénia. Ajuts a empreses que van a Fires”. L’ajuntament 
proporcionarà als beneficiaris el model de publicitat corresponent a 
l’any pel qual es demana la subvenció.  

• Presentar fotografies de l’assistència a l’acte firal on hi aparegui 
l’escut de  l’Ajuntament de la Sénia i/o el text “Amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de la Sénia.” 

 
5. Tipus d’ajuts 
 

1. Desplaçament 
  

• En el cas que es viatgi en avió o en tren caldrà presentar el bitllet 
original, i en el cas de bitllets electrònics caldrà presentar les 
targetes d’embarcament. 

• Si es viatja en automòbil caldrà un certificat de quilometratge signat 
pel representant de l’empresa sol·licitant i els tiquets originals dels 
peatges. 

• En el cas de lloguer de vehicle cal la factura de l’empresa de 
lloguer. 

• Per a la resta de transports cal presentar els tiquets i/o rebuts 
originals 
 

2. Allotjament 
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• S’ha de presentar la factura original de l’establiment autoritzat. 
3. Transport de la càrrega 
 

• S’ha de presentar la factura del transportista. 
 

4. Lloguer de l’estand 
 

• Caldrà presentar les factures originals emeses per l’organització de 
la fira 

 
5.Acreditacions 
 

•  S’haurà de presentar la factura o el tiquet de despesa emesos per 
l’organització de la fira. 
 

6.Producció de l’estand 
 

• S’haurà  de presentar la factura de l’empresa que s’ha encarregat 
del disseny i/o fabricació de l’estand. Queda exclòs d’aquest apartat 
la producció pròpia (disseny i/o fabricació fets per la mateixa 
empresa) 
 

L’import mínim de despesa per presentar la sol·licitud és de 200€. No s’admetran 
sol·licituds per imports inferiors a aquesta quantitat.  
 
La subvenció serà d’un màxim del 30% del cost total de l’activitat subvencionada. En tots 
els conceptes subvencionables l’import mínim per ajut atorgat serà de 60 € i l’import 
màxim de 2.500€, tot i que la suma total de totes les subvencions mai podrà superar 
l’import atorgat a la partida corresponent.  
 
En el cas que la suma de totes les subvencions superi la partida, es farà un repartiment 
proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants.  
 
6.Tramitació d’expedients i documentació necessària. 
 
6.1 Sol·licituds d’ajuts. 
Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan durant la vigència de la present 
subvenció. S’hauran de presentar amb els models oficials establerts, acompanyats de la 
documentació que s’especifiqui. 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, comporta que el 
sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les condicions que es fixin amb 
ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
La tramitació de la sol·licitud  d’ajuts econòmics estarà vinculada a l’adequació dels 
requeriments generals i obligacions i estar dintre d’un dels tipus d’ajut. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis del departament d’Empresa, ocupació i 
comerç la revisaran per tal de verificar-ne els requisits. 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 

• Documentació acreditativa de la persona sol·licitant ( 
CIF/NIF/escriptures en el cas de societats). 
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• Documentació que acrediti suficientment la condició de beneficiari: 
qualsevol document que acrediti el vincle amb l’empresa (alta 
d’autònom, contracte laboral...). 

• En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal 
autorització prèvia i escrita del propietari. 

• Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques. En el cas de 
societats caldrà aportar, a més del CIF, l’acreditació de la 
representació. 

• De la documentació a presentar en els 4 primers apartats s’haurà de 
presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 

• Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres 
administracions (segons model establert per l’Ajuntament de la Sénia, 
ANNEX 1). 

• Acreditació documental de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o 
recursos rebuts d’altres administracions pel mateix concepte, si 
s’escau. L’import dels ajuts rebuts no podrà superar l’import de la 
despesa realitzada per l’acció subvencionada. 

• Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’ajuntament (segons model 
establert per l’ajuntament de la Sénia, ANNEX 2). 

• Compte justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, ANNEX 
3). 

• Factures (s’haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia 
compulsada) 

• Certificat acreditatiu de titularitat del nº de compte on s’ingressarà 
l’import, emès per l’entitat bancària, o model de sol·licitud de 
transferència bancària (segons model establert per l’ajuntament 
ANNEX 4). 

• Presentar fotografies de l’assistència a l’acte firal on hi aparegui l’escut 
de l’Ajuntament de la Sénia i/o el text “Amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la Sénia.” 

 
El termini de presentació de sol·licituds serà de l’1 de setembre fins el 15 de novembre de 
2018. 
 
6.2 Resolució de les sol·licituds 
 
El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la data de 
l’acabament del termini de presentació. La manca de resolució dins d’aquest termini 
produirà efectes desestimatoris.  
 
Un cop es produeixi la comunicació de l’atorgament de la subvenció, l’empresa 
beneficiària de l’ajut haurà d’informar al públic que ha rebut una subvenció per part de 
l’ajuntament de la Sénia (tal com s’indica en l’apartat 4.2 d’aquestes bases). El beneficiari 
de la subvenció estarà obligat a facilitar als serveis de la regidoria d’Empresa, ocupació i 
comerç (amb acreditació documental a l’efecte) el compliment d’aquest requisit. L’omissió 
d’aquesta publicitat pot ser motiu de revocació de l’ajut. 
 
6.3 Pagament de la subvenció 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia justificació de tota la documentació 
sol·licitada. La justificació de la subvenció haurà d’incloure: 
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• Factures 

• S’haurà de justificar degudament l’interès per acudir a determinada fira , 
amb fotografies que acrediten l’assistència, i una petita memòria descrivint 
l’interès en l’assistència i els resultats esperats/obtinguts (segons model 
establert per l’ajuntament) 

 
El departament d’Empresa, ocupació i comerç comprovarà que l’assistència a la fira 
s’hagi dut a terme correctament . A aquest efecte, els sol·licitants estan obligats a facilitar 
tota la informació relacionada amb l’assistència a la fira  per emetre l’informe , quan 
resulti  necessari. 
Serà necessària la justificació econòmica de l’activitat subvencionada mitjançant la 
presentació de la corresponent factura o certificació de la despesa realitzada. 
L’ajuntament es reserva el dret de demanar a l’empresa la documentació comptable que 
cregui necessària per fer les comprovacions i emetre l’informe corresponent. 

 
7. Recursos econòmics 
 
7.1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 

pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de 
l’exercici econòmic corresponent a l’any 2018. 
 

7.2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat 
per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta 
finalitat. 
 

7.3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 
establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia 
comprovació de la documentació requerida. 
 

D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits exigits 
en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini màxim de 10 dies, 
subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, entenent que si no es porta dins 
d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva petició. 
 
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta demanada 
en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a l’Ajuntament, a efectes 
de resolució dels ajuts, la data en que es presenta correctament la documentació que li 
ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 8.000€, establert a la partida 433.479.04 del 
pressupost  de l’ajuntament per a l’exercici 2018, creada amb aquesta finalitat. 

 
8. Obtenció d’informació. 

 
Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran ser 
obtinguts i consultats a la secció de subvencions de la pàgina web de l’Ajuntament de la 
Sénia www.lasenia.cat 
 
9.       Disposició addicional 
 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’1 de setembre i finalitzarà el 15 
de novembre de 2018.” 
 

http://www.lasenia.cat/
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SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província  i en el taulell 
d’anuncis i la pàgina web de la corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimi pertinents. De 
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.  

TERCER. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de la Sénia per subscriure i signar la 
documentació relacionada amb l'expedient. 
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15. *DICTAMEN D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS MUNICIPALS PER A PETITS COMERÇOS, 
REFORMA I NOVA CREACIÓ, 2018 (EXP. 61 /2018) 
 
 
 
 
 

Òrgan que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quòrum: majoria simple 
 
 
Antecedents: 
 
El 18 de desembre de 2017 el Ple de la Corporació va aprovar els pressupostos per a 
l’any 2018 on es va destinar una partida per ajudar als petits comerços en la reforma i 
la nova creació. 
 
El total disponible a la partida 439.770.00 és de 8.000€. 
 
La regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç ha preparat unes bases on es regula 
unes subvencions municipals per ajudar als petits comerços en la reforma i la nova 
creació (compra de material inventariable).L’objectiu és el foment del comerç local. 
 
Aquestes bases es publicaran a la pàgina web de l’ajuntament i es podran presentar 
les sol·licituds a l’ajuntament des de l'1 de setembre fins el 15 de novembre de 2018. 

Per Provisió d’Alcaldia de data 11 de gener de 2018 es va sol·licitar informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar una Ordenança 
municipal reguladora de la concessió de subvencions municipals per als petits comerços 
en la reforma i la nova creació durant l’any 2018, que es va emetre en data 12 de gener 
de 2018. 

En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
16 de gener de 2018, es va donar compte del text de la proposta de Bases específiques 
reguladores de les subvencions municipals per als petits comerços en la reforma i la nova 
creació durant l’any 2018 que es va dictaminar favorablement, amb el resultat següent:     

Vots a favor: 6 (4 de FS-E i 2 del PP) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (1 de PSC-CP i 1 de Junts-ERC-AM) 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions municipals als petits comerços en la reforma i la nova creació durant 
l’any 2018, d’acord amb la proposta de bases específiques següents: 
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“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL PER ALS 
PETITS COMERÇOS, REFORMES I NOVA CREACIÓ 2018 

 
AJUTS PEL FOMENT I DINAMISME DEL PETIT COMERÇ 

 
6. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció 
 

6.1. L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular 
les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament 
de la Sénia, es reconeixen per al foment i l’activació del petit comerç a La 
Sénia, per a les llicències d’obres concedides entre l’1 de novembre de 
2017 i el 31 d’octubre de 2018. 

6.2. L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en 
aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per 
a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació. 

6.3. En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter 
supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen 
l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions. 

6.4. Correspondrà a la regidoria d’Empresa, ocupació i comerç resoldre sobre 
la concessió o denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases. 

6.5. Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els 
establerts per altres administracions públiques, que s’atorguin pel mateix 
concepte. 

 
7. Àmbit d’actuació. 
 

2.1 Seran objecte de les ajudes qualsevol establiment que estigui dins de la 
zona urbana de la Sénia i/o iniciï la seva activitat al municipi abans de 
tancar-se el període de la subvenció. 

 
8. Actuacions subvencionables. 
 

3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores, 
s’entendrà per actuacions subvencionables aquelles obres, actuacions o 
compres realitzades pels establiments. 
En cas d’actuacions subvencionables que requereixin llicència d’obres 
aquestes hauran de ser obtingudes entre l’1 de novembre del 2017 i el 31 
d’octubre de 2018  o que havent obtingut la corresponent llicència 
municipal d’obres en anys anteriors, estiguin en període de vigència i hagin 
realitzat les obres durant el 2017/18. 
En cas d’actuacions subvencionables que no requereixin llicència d’obres 
s’hauran de presentar les factures corresponents. 
 
Tota actuació haurà de tenir per objecte: 
 

• Arranjament de local per realitzar una activitat comercial 

• Arranjament de la façana del local comercial 

• Revestiments interiors 

• Adaptació dels banys per a minusvàlids  

• Actuacions destinades a facilitar l’accessibilitat o la mobilitat a l’interior dels 
comerços 
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• Retolacions exteriors 

• Adequació de les instal·lacions de contra incendis d’acord amb les 
normatives vigents. 

• Actuacions destinades a millorar l’aparador del comerç 

• Material inventariable (caixa registradora, prestatgeria, mostrador....) 
 

3.2  Queden excloses de l’àmbit de la subvenció les obres que impliquin la 
demolició de façanes o el buidat total de l’interior de l’immoble. 

• Obra nova (edifici) 

• Totes les obres subvencionades per altres administracions o per altres 
subvencions del mateix Ajuntament 

3.3 L’import corresponent a l’IVA de les factures presentades no serà 
subvencionable. 

 

9. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 
 

4.3 Requisits generals. 
 

Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als 
següents requisits: 
a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, cal que es reuneixin 

les següents condicions: 

• Ser persones físiques, jurídiques o empreses i que tinguin 
llicència d’activitat per la venta de productes en detall a la 
Sénia. 

• Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o 
titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles 
en dret. 

• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord 
amb les normes vigents.  
El benefici que es reconegui per raó d’una determinada 
actuació s’entendrà a qui se subrogui en la titularitat, prèvia 
acreditació documental. 

 
c) L’aprovació d’atorgament de l’ajut, en cas de necessitat de llicència 

d’obres, es farà simultàniament o amb posterioritat aprovació de la 
corresponent llicència. Si les obres s’iniciessin abans de la 
concessió de la llicència d’obres el promotor perdrà tots els drets 
sobre les ajudes previstes, excepte quan per raons d’urgència i 
seguretat així s’aconsellés, circumstàncies que s’han d’acreditar 
pels serveis tècnics municipals. 

 
d) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el 

supòsit que s’executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a 
la llicència municipal d’obres concedida. 

 
4.4 Obligacions dels beneficiaris. 

 
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a:  
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• Obtenir la llicència municipal d’obres prèviament a l’inici de l’obra 
subvencionada, si s’escau. 

• Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les 
condicions de la llicència d’obres. L’incompliment d’aquesta 
obligació comportarà la revocació de l’ajut o ajuts atorgats. 

• En el cas que el beneficiari executi només una part de l’obra, 
l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, 
entre la revocació total de la subvenció o el pagament d’una part 
proporcional a l’obra feta. 

• Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels 
fons i permetre les actuacions de comprovació i control de l’obra per 
part de l’Ajuntament de la Sénia. 

• Acreditar mitjançant la documentació oportuna, les despeses que 
no necessitin de llicència d’obres i alhora siguin subvencionables. 

• Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la 
tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte. L’import dels ajuts 
rebuts no podrà superar l’import de la despesa realitzada per l’acció 
subvencionada. 

• Donar l’adequada publicitat de caràcter públic del finançament de 
l’acció per la qual es demana la subvenció. El comerç beneficiari de 
l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment d’haver rebut 
una subvenció per part de l’ajuntament de la Sénia. L’ajuntament 
proporcionarà als beneficiaris el model de publicitat corresponent a 
l’any per al qual es demana la subvenció (adhesiu amb l’escut de 
l’ajuntament de la Sénia i la llegenda “Amb la col·laboració de 
l’ajuntament de la Sénia. Ajuts a reformes de comerços i nova 
creació”). 

 
10. Tipus d’ajuts 
 
1. Façanes i revestiments 
  

• Inclou en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte l’ 
arranjament de la façana del local i/o els revestiments interiors del 
local  

• L’import subvencionable serà fins el 25% del cost de l’obra, amb un 
màxim de 2.500 €. 

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
En cas de no necessitar projecte, s’haurà de presentar la factura 
corresponent. 
 

2. Adaptació banys i accessibilitat 
 

• Inclou en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte l’adaptació 
dels banys per a minusvàlids i/o millores de l’accessibilitat i mobilitat 
a l’interior dels comerços. 

• L’import subvencionable serà fins el 30% del cost de l’obra, amb un 
màxim de 2.500 €. 
 



 

197 

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
En cas de no necessitar projecte, s’haurà de presentar la factura 
corresponent. 

 
3. Tots els no compresos en els punts anteriors 
 

• Inclou en aquest àmbit  les retolacions exteriors, adequació de les 
instal·lacions de contra incendis, actuacions per la millorar dels 
aparadors i el material inventariable. 

• L’import subvencionable serà fins el 30% del cost de l’obra, amb un 
màxim de 2.500 €. 

• Per cost total s’entendrà el pressupost d’execució material establert 
a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. En cas 
de no necessitar projecte, s’haurà de presentar la facturació 
corresponent. 

 
En tots els conceptes subvencionables l’import mínim d’inversió per atorgar ajut serà de 
50 € i l’import màxim de subvenció 2.500€. La suma total de totes les subvencions mai 
podrà superar l’import atorgat a la partida corresponent. 
 
En el cas que la suma de totes les subvencions superi la partida, es farà un repartiment 
proporcional de les ajudes a tots els sol·licitants.  
 
6.Tramitació d’expedients i documentació necessària. 
 
6.4 Sol·licituds d’ajuts. 
 

Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan durant la vigència de la present 
subvenció. S’hauran de presentar amb els models oficials establerts, 
acompanyats de la documentació que s’especifiqui. 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, 
comporta que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les 
condicions que es fixin amb ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
La tramitació de la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà vinculada a l’adequació 
dels requeriments generals i obligacions i estar dintre d’un dels tipus d’ajut. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis de la regidoria d’Empresa, ocupació i 
comerç la revisaran per tal de verificar-ne els requisits. 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 

 
• Documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les 
condicions de l’article 4.1.a (propietari, arrendatari...). 
• En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal 
autorització prèvia i escrita del titular de la propietat. 
• Fotocòpia del DNI en el cas de persones físiques. En el cas de societats 
caldrà aportar, a més del CIF, l’acreditació de la representació. 
• De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s’haurà de 
presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 
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• Declaració jurada on consti les subvencions sol·licitades a altres 
administracions (segons model  establert  per l’Ajuntament de la Sénia, 
ANNEX 1). 
• Acreditació documental de l’obtenció d’altres subvencions, ajuts o 
recursos rebuts d’altres administracions pel mateix concepte, si s’escau. 
L’import dels ajuts rebuts no podrà superar l’import de la despesa 
realitzada per l’acció subvencionada. 
• Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’ajuntament (segons model 
establert per l’ajuntament de la Sénia, ANNEX 2). 
• Compte justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, ANNEX 3). 
• Factures (s’haurà de presentar original i fotocòpia o fotocòpia 
compulsada). 
• Certificat acreditatiu de titularitat del nº de compte on s’ingressarà 
l’import, emès per l’entitat bancària, o model de sol·licitud de transferència 
bancària (segons model establert per l’ajuntament ANNEX 4). 
• Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres abans i després de 
realitzar-les (façanes, interiors...). 
• Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupostos i, si s’escau, 
projecte o memòria valorada, sempre i quan no s’hagi aportat amb la 
sol·licitud de llicència d’obres. 
 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’1 de setembre i  tindrà com a 
data límit el 15 de novembre de 2018. 
 
No podran sol·licitar l’ajut aquells establiments comercials que hagin rebut 
subvenció l’any anterior a la convocatòria 2018, amb excepcions: 

- Casos en què s’hagi modificat l’activitat. 
- Casos en què hagi canviat el representant legal de l’establiment. 

 
6.5 Resolució de les sol·licituds 
 

El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la 
data de l’acabament del termini de presentació. La manca de resolució dins 
d’aquest termini produirà efectes desestimatoris.  
Un cop es produeixi la comunicació de l’atorgament de la subvenció, el comerç 
beneficiari de l’ajut haurà d’informar al públic del seu establiment que ha rebut una 
subvenció per part de l’ajuntament de la Sénia (tal com s’indica en l’apartat 4.2 
d’aquestes bases). El beneficiari de la subvenció estarà obligat a facilitar als 
serveis de la regidoria d’Empresa, ocupació i comerç (amb acreditació documental 
a l’efecte) el compliment d’aquest requisit. L’omissió d’aquesta publicitat pot ser 
motiu de revocació de l’ajut.  
 

6.6 Pagament de la subvenció 
 
El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia justificació de tota la 
documentació sol·licitada, un cop realitzades les millores i emesa la corresponent 
certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic. 
 
La justificació de la subvenció haurà d’incloure: 

• Fotografies de l’estat inicial i final de les obres executades. 

• Factures 
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La regidoria d’Empresa, Ocupació i Comerç comprovarà que la millora objecte de 
la llicència s’hagi executat correctament i emetrà l’informe corresponent. A aquest 
efecte, els promotors estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics a l’immoble, tant 
per emetre l’informe com per comprovar les millores, les vegades que sigui 
necessari. 
 
Serà necessària la justificació econòmica de l’execució de les millores 
subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura i el compte 
justificatiu (segons model establert per l’ajuntament, ANNEX 3). 
 

7. Recursos econòmics 
9.1. Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 

pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de 
l’exercici econòmic corresponent a l’any 2018. 
 

9.2. L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat 
per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta 
finalitat. 
 

9.3. L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 
establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i prèvia 
comprovació de la documentació requerida. 
 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits 
exigits en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini 
màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, 
entenent que si no es porta dins d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva 
petició. 
 
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta 
demanada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a 
l’Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en que es presenta 
correctament la documentació que li ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 8.000 € establert a la partida 
439.770.00 del pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2018, creada amb 
aquesta finalitat.  
 

10. Compatibilitat amb altres subvencions. 
Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les 
establertes per altres administracions públiques. 

 
11. Obtenció d’informació. 

Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran 
ser obtinguts i consultats a la secció de subvencions de la pàgina web de 
l’Ajuntament de la Sénia www.lasenia.cat 
 

12.       Disposició addicional 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’1 de setembre i finalitzarà 
el 15 de novembre de 2018.” 

 
 

 

http://www.lasenia.cat/
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SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província  i en el taulell 
d’anuncis i la pàgina web de la corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimi pertinents. De 
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple.  

TERCER. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de la Sénia per subscriure i signar la 
documentació relacionada amb l'expedient. 
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16. *DICTAMEN D’APROVACIÓ D’ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA 
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ D'HABITATGES AL MUNICIPI 
DE LA SÉNIA, 2018 (EXP. 54/2018) 
 
 
 
 
 
 
Organ que presenta la proposta: Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i 
Urbanisme 
Quorum: majoria simple  
   
ANTECEDENTS  
   
Com ja s'ha vingut fent en exercicis anteriors, l'Ajuntament considera del màxim interès 
per al municipi de la Sénia promoure i incentivar la conservació, rehabilitació, millora i/o 
accessibiltat dels habitatges. 
  
D'acord amb aquesta voluntat, per a l'exercici 2018 l'Ajuntament de la Sénia va dotar la 
partida pressupostària 152.789.05 amb un import de 10.000,00 euros, en concepte d'ajuts 
per rehabilitació d'habitatges.  
  
Per Provisió d’Alcaldia de data 11 de gener de 2018 es va sol·licitar informe de Secretaria 
en relació amb el procediment i la legislació aplicable per aprovar una Ordenança 
municipal reguladora de la concessió d’ajuts econòmics a les rehabilitacions d’habitatges 
realitzades durant l’exercici 2017 al municipi de la Sénia, que es va emetre en data 12 de 
gener de 2018. 
  
En sessió de la Comissió Informativa d’Empresa, Ocupació, Comerç i Urbanisme, de data 
16 de gener de 2018, es va donar compte del text de la proposta de Bases específiques 
reguladores de les subvencions municipals per rehabilitació d’habitatges al municipi de la 
Sénia, per a l’exercici 2018, que es va dictaminar favorablement, amb el resultat següent: 
Vots a favor: 6 (4 de FS-E i 2 del PP) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (1 de PSC-CP i 1 de Junts-ERC-AM) 
  
Efectuada la tramitació corresponent, i atesa la competència del Ple, d'acord amb els 
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
178 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, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, se li proposa 
l'adopció del següent  
  
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
  
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la concessió de 
subvencions municipals per les rehabilitacions d’habitatges realitzades al municipi de la 
Sénia durant l'exercici 2018, d’acord amb les bases específiques següents: 
 

PROPOSTA DE BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS 
MUNICIPALS PER  REHABILITACIÓ D’HABITATGES AL MUNICIPI DE LA SÉNIA, 
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2018. 

 

 

 

1. Objecte i finalitat de la concessió de la subvenció 
1.1 L’objecte d’aquestes bases específiques reguladores és establir i regular 

les ajudes econòmiques que, amb càrrec als pressupostos de l’Ajuntament 
de la Sénia, es reconeixen per al foment d’actuacions de millora en 
determinats habitatges del terme municipal de La Sénia, per a les obres 
comunicades o amb llicència concedida entre l’1 de desembre de 2017 i el 
30 de novembre de 2018. 

1.2 L’execució de les accions o la presentació de documentació definida en 
aquestes bases com de compliment obligat serà requisit imprescindible per 
a l’obtenció de la subvenció i el seu incompliment serà motiu de denegació. 

1.3 En tot allò que no disposen aquestes bases, s’aplicarà amb caràcter 
supletori les disposicions legals i reglamentàries vigents que regulen 
l’activitat de les administracions públiques en matèria de subvencions. 

1.4 Correspondrà a la Junta de Govern resoldre sobre la concessió o 
denegació de les subvencions objecte d’aquestes bases. 

1.5 Es declaren expressament incompatibles els ajuts aquí previstos amb els 
establerts per altres administracions públiques, que s’atorguin pel mateix 
concepte. 

 
2. Àmbit d’actuació 
 

2.1 Seran objecte de les ajudes establertes en aquestes bases les actuacions 
que es portin a terme dins del nucli urbà de la Sénia. 

2.2 Els immobles objecte d’aquestes bases no podran haver-se construït ni               
haver sofert en els darrers 10 anys una gran rehabilitació, concepte definit 
amb el que determina la llei 18/2007, excepte en els casos en què 
s’especifiqui altra cosa. 

 
3. Actuacions subvencionables 
 

3.1 Als efectes del finançament establert per aquestes bases reguladores,      
s’entendrà per actuacions subvencionables aquelles que hagin obtingut 
llicència d’obres o que s’hagin comunicat (en cas d’obres excloses de 
llicència) entre l’1 de desembre de 2017 i el 30 de novembre de 2018, o 
que havent obtingut la corresponent llicència municipal d’obres en anys 
anteriors, estiguin en període de vigència i hagin realitzat les obres durant 
el 2018, i tinguin per objecte: 

• Rehabilitació total de façanes. 

• Actuacions destinades a garantir l’estanquitat de la coberta. 

• Actuacions destinades a resoldre problemes estructurals, així com forjats 
interiors, etc... 

• Actuacions destinades a facilitar l’accés o la mobilitat a l’interior dels 
immobles. 

• Millores d’aïllament tèrmic i acústic i instal·lació d’energies renovables. 
 

3.2  Queden excloses de l’àmbit de la subvenció les obres que impliquin la 
demolició de façanes o el buidat total de l’interior de l’immoble. 
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4. Requisits generals i obligacions dels beneficiaris 

4.1 Requisits generals. 
 

Les actuacions recollides en el paràgraf anterior hauran d’ajustar-se als 
següents requisits: 
a) Per acollir-se a les ajudes d’aquestes bases, els promotors de l’obra 

cal que reuneixin les següents condicions: 

• Ser persones físiques, jurídiques, entitats sense ànim de lucre 
o, en el cas d’edificacions en règim de propietat horitzontal, 
comunitats de propietaris. En tot cas, resten exclosos els 
empresaris que exerceixen l’activitat de la promoció. 

• Ser propietaris, arrendataris, usufructuaris de l’immoble o 
titulars d’altres títols jurídics d’igual naturalesa admissibles en 
dret. 

• Trobar-se al corrent de llurs obligacions tributàries, amb la 
seguretat social i amb l’Ajuntament de la Sénia i d’acord amb 
les normes vigents. El benefici que es reconegui per raó d’una 
determinada actuació s’entendrà a qui se subrogui en la 
titularitat o ús de la finca i de la llicència d’obres, prèvia 
acreditació documental. 

 
b) L’aprovació d’atorgament de l’ajut es farà simultàniament o amb 

posterioritat a l’aprovació de la corresponent llicència municipal 
d’obres. Si les obres s’iniciessin abans de la concessió de la 
llicència d’obres el promotor perdrà tots els drets sobre les ajudes 
previstes, excepte quan per raons d’urgència i seguretat així 
s’aconsellés, circumstàncies que s’han d’acreditar pels serveis 
tècnics municipals. 

 
c) El sol·licitant perdrà tots els drets sobre les ajudes concedides en el 

supòsit que s’executin les obres fora dels paràmetres autoritzats a 
la llicència municipal d’obres concedida. 

 
d) S’estableix una carència de 10 anys en el dret dels promotors per 

tornar a sol·licitar ajudes pel mateix concepte. 
 

4.2. Obligacions dels beneficiaris. 
 
Els beneficiaris de les ajudes atorgades estan obligats a: 
  

• Obtenir la llicència municipal d’obres o haver-la comunicat (en cas 
d’obres excloses de llicència), prèviament a l’inici de l’obra 
subvencionada.  

• Realitzar les obres en els terminis màxims establerts a les condicions 
de la llicència d’obres. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà 
la revocació de l’ajut o ajuts atorgats. 

• En el cas que el beneficiari executi només una part de l’obra, 
l’Ajuntament podrà optar, ateses les circumstàncies de cada cas, entre 
la revocació total de la subvenció o el pagament d’una part 
proporcional a l’obra feta. 

• Justificar la inversió de les quantitats atribuïdes i la destinació dels fons 
i permetre les actuacions de comprovació i control de l’obra per part de 
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l’Ajuntament de la Sénia. 

• Comunicar a l’Ajuntament, amb acreditació documental a l’efecte, la 
tramitació i obtenció d’altres subvencions, ajuts o recursos rebuts 
d’altres administracions pel mateix concepte. 

 
 

5. Tipus d’ajuts 
 
1. Façanes  

• S’inclouen en aquest àmbit les obres que tinguin per objecte la 
rehabilitació total de façanes completes d’edificis en l’àmbit 
d’actuació. 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de 
l’obra.  

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació 
final d'obra.    
 

     2. Cobertes. 
- Aquest àmbit inclou les obres destinades a assegurar la 

conservació en condicions de la integritat i l’estanquitat de la 
coberta. 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de 
l’obra.  

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació 
final d'obra. 

     3. Estructures 

• Inclou les obres destinades a la conservació i resolució de 
problemes estructurals de l’habitatge, forjats interiors, etc... 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de 
l’obra.  

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació 
final d'obra. 

  
 

    4. Accés i Mobilitat 
 

• Inclou totes les obres adreçades a millorar les condicions d’accés o 
mobilitat a l’habitatge, a través de la incorporació d’ascensors i/o la 
supressió de barreres arquitectòniques, o l’adequació d’habitatge 
en planta baixa, sempre que ho justifiquin els problemes de 
mobilitat dels habitants. 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de 
l’obra.  

• Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. 
O, si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació 
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final d'obra. 
 
    5. Millores d’aïllament tèrmic i/o acústic 

 

• S’inclouen en aquest àmbit les actuacions destinades a la millora de 
l’aïllament tèrmic i/o acústic, per afavorir l’estalvi energètic. 

• La subvenció consistirà en una quantitat fins al 40 % del cost de l’obra. 
Per cost de l’obra s’entendrà el pressupost d’execució material 
establert a la llicència d’obres o el que determina el projecte tècnic. O, 
si aquest fos menor, el cost justificat a la factura o certificació final 
d'obra. 

 
En cas que les obres executades tinguin com a finalitat rehabilitar o condicionar 
l’habitatge per destinar-lo a apartament turístics o habitatge d’ús turístic, els percentatges 
de subvenció per a tots els tipus d’ajut s’augmentaran un 20% sobre els percentatges 
respectius.    
 
En tots els conceptes subvencionables l’import mínim per ajut atorgat serà de 50 euros. 
 
El percentatge màxim de subvenció vindrà determinat per la disponibilitat de crèdit 
pressupostari, fins esgotar l’import de la partida 152.789.05 que per a l’exercici 2018 
ascendeix a 10.000 euros. 
 
Si la llicència d’obres sol·licitada té prevista l’execució de diverses obres coincidents amb 
més d’un dels anteriors conceptes previstos per a l’obtenció d’ajudes, el promotor només 
podrà sol·licitar ajut per un únic concepte. 
 
En tot cas la subvenció màxima a rebre en el termini de 5 anys, per un mateix habitatge, 
és de 2.000 euros per tots els conceptes i 3.000 euros, en cas que les obres tinguin com 
a finalitat  rehabilitar o condicionar l’habitatge per destinar-lo a apartament turístics o 
habitatge d’ús turístic.  
 
 
6.Tramitació d’expedients i documentació necessària. 
 
6.1. Sol·licituds d’ajuts. 
 

Les sol·licituds d’ajuts econòmics es formularan simultàniament o amb 
posterioritat al moment de presentar la corresponent sol·licitud de llicència d’obres 
o comunicació d’obres excloses de llicència. S’hauran de presentar amb els 
models oficials establerts, acompanyats de la documentació que s’especifiqui. 
 
La formulació de la sol·licitud, segons model determinat per l’Ajuntament, 
comporta que el sol·licitant es compromet a acceptar sense reserves les 
condicions que es fixin amb ocasió de l’atorgament de la subvenció que demana. 
 
La tramitació de la sol·licitud d’ajuts econòmics estarà vinculada a la tramitació de 
l’expedient d’atorgament de llicència d’obres o de comunicació d’obres excloses 
de llicència, de tal manera que la denegació de la llicència d’obres suposarà la 
denegació de l’ajut sol·licitat. 
 
Un cop presentada la sol·licitud, els serveis tècnics municipals d’Habitatge i 
Urbanisme la revisaran per tal de verificar-ne els requisits i emetre informe sobre 
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la conformitat o no de la petició. 
 
La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent: 
 

• En cas de persones físiques o entitats sense ànim de lucre, 
documentació que acrediti que el promotor de les obres reuneix les 
condicions de l’article 4.1.a (propietari, arrendatari...) 

• En el supòsit que la persona sol·licitant no sigui la propietària cal 
autorització prèvia i escrita del titular de la propietat. 

• Fotocòpia del DNI de la persona física sol·licitant. En cas de sol·licitar 
l’ajut una comunitat de propietaris caldrà aportar, a més del CIF, 
l’acreditació de la representació. 

• Fotografies de l’àmbit d’actuació de les obres (façanes, interiors...). 

• Amb totes les sol·licituds caldrà aportar pressupost i, si s’escau, 
projecte o memòria valorada, sempre que no s’hagi aportat amb la 
sol·licitud de llicència d’obres o comunicació. 

• Declaració jurada on constin les subvencions sol·licitades a altres 
administracions segons model determinat per l’ajuntament de la Sénia. 

• Declaració jurada on consti trobar-se al corrent de les obligacions 
tributàries, amb la Seguretat Social i amb l’ajuntament. 

• De la documentació a presentar en els 3 primers apartats s’haurà de 
presentar original i fotocòpia o fotocòpia compulsada. 

  
En cas que les obres de rehabilitació de l’habitatge tinguin com a finalitat  destinar-lo a 
apartaments turístics o habitatge d’ús turístic, s’haurà  d’acompanyar també la 
documentació següent: 

• Llicència d’activitat o sol·licitud de llicència, en cas dels apartaments 
d’ús turístic. 

• Comunicació d’alta, en cas dels d’habitatges d’ús turístic. 

• Compromís de fer publicitat de l’establiment turístic a la web de la 
l’Ajuntament de la Sénia durant un termini mínim de 2 anys. 

     
 El termini de presentació de sol·licituds tindrà com a data límit el 30 de 
 novembre de 2018. 
6.2. Resolució de les sol·licituds 
 

La Junta de Govern Local resoldrà, previ informe de la Intervenció municipal, 
l’atorgament de les subvencions a favor de les persones sol·licitants, d’acord amb 
els informes tècnics emesos al respecte.  
 
El termini màxim d’atorgament de les subvencions serà de sis mesos des de la 
data de presentació de la sol·licitud. La manca de resolució dins d’aquest termini 
produirà efectes desestimatoris.  
 

6.3. Pagament de la subvenció 
 

El pagament de la subvenció s’efectuarà, prèvia justificació, un cop realitzades les 
obres i emesa la corresponent certificació final, subscrita pel facultatiu o tècnic, o 
document emès pel contractista que hagi executat l’obra. 
 
La justificació de la subvenció haurà d’incloure: 
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• Fotografies de l’estat final de les obres executades. 

• Factures 
 

Els serveis tècnics municipals comprovaran que l’obra objecte de la llicència o de 
comunicació s’hagi executat correctament i emetran l’informe corresponent. A 
aquest efecte, els promotors estan obligats a facilitar l’accés dels tècnics 
municipals a l’immoble, tant per emetre l’informe com per comprovar les obres, les 
vegades que sigui necessari. 
 
Serà necessària la justificació econòmica de l’execució de les obres 
subvencionades mitjançant la presentació de la corresponent factura o certificació 
de la despesa realitzada. 
 
Un cop informada favorablement la realització de l’obra en tots els termes de la 
llicència, es proposarà el pagament de la subvenció al seu beneficiari. 
 

7. Recursos econòmics 
 

• Les subvencions previstes en aquestes bases reguladores s’imputaran als crèdits 
pressupostaris habilitats a l’efecte en el pressupost municipal de despeses de 
l’exercici econòmic corresponent a l’any 2018. 

 

• L’atorgament de subvencions pels conceptes anteriorment exposats estarà limitat 
per les dotacions econòmiques establertes en el pressupost per a aquesta finalitat. 

 
• L’Ajuntament resoldrà la concessió dels ajuts econòmics segons el procediment 

establert, un cop exhaurit el termini de presentació de les sol·licituds i previa 
comprovació de la documentació requerida. 

 
D’acord amb l’article 68 de la Llei 39/2015, si la sol·licitud no reuneix els requisits 
exigits en aquestes bases, es requerirà a l’interessat per a que en el termini 
màxim de 10 dies, subsani la falta o acompanyi els documents preceptius, 
entenent que si no es porta dins d’aquest termini, s’entendrà desistit en la seva 
petició. 
 
Per a les sol·licituds que no reuneixin tots els requisits i documentació correcta 
regulada en aquestes bases, es tindrà en compte com a data d’entrada a 
l’Ajuntament, a efectes de resolució dels ajuts, la data en que es presenta 
correctament la documentació que li ha estat requerida. 
 
Es concediran ajuts fins exhaurir l’import de 10.000 euros, establert a la partida 
152.789.05 del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2018, creada amb 
aquesta finalitat. 
 

8. Compatibilitat amb altres subvencions. 
Es declaren expressament incompatibles les subvencions aquí previstes amb les 
establertes per altres administracions públiques. 
 

9. Obtenció d’informació. 
Les bases de la convocatòria, model de sol·licitud i impresos relacionats podran 
ser obtinguts  i  consultats  a la pàgina  web  de  l’Ajuntament de la Sénia 
www.lasenia.cat, 
secció de subvencions, rehabilitació d’habitatges. 

http://www.lasenia.cat/
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10. Disposició addicional 

El termini de presentació de les sol·licituds començarà a comptar des de l’endemà 
de la data de publicació del text íntegre de les bases i l’acord d’aprovació definitiva 
en el BOPT. 

 
 

SEGON. Sotmetre l'expedient a informació pública per un termini de trenta dies, 
mitjançant anunci que es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell 
d’anuncis i la pàgina web de la corporació, perquè qualsevol persona interessada pugui 
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimi pertinents. De 
no presentar-se reclamacions o suggeriments en el termini esmentat, es considerarà 
aprovat definitivament sense necessitat d’acord exprés pel Ple. 

 

TERCER. Facultar l'alcalde de l'Ajuntament de la Sénia per subscriure i signar la 
documentació relacionada amb l'expedient. 
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17. *APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL  PROJECTE TÈCNIC I DEL PLEC DE CLÀUSULES QUE HAN DE REGIR LA 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA D’ÚS PRIVATIU DEL BÉ DE DOMINI PÚBLIC DE 
L’EDIFICI DEL MOLÍ LA VELLA I MOLÍ MONTSERRADA PER PROCEDIMENT OBERT 
(EXP. 1148/2017) 
 
 
 
 
 
 
Atesa la conveniència de la utilització de les plantes -1 i 0 de l'edifici del Molí la Vella i 
Molí de Montserrada per a la instal·lació d'una Aula de natura o una Granja escola, 
qualificat com a bé de domini públic, es pretén realitzar una concessió administrativa d'ús 
privatiu d'aquest bé de domini públic. 
  
Atès que els Serveis Tècnics Municipals van emetre informe sobre el bé immoble objecte 
de la concessió, i el van adjuntar al projecte tècnic de l'activitat projectada. 
 
Atès que s'ha redactat el projecte tècnic que serveix de base a la concessió 
administrativa del bé que conté els documents següents: la memòria justificativa, els 
plànols representatius de la situació, les dimensions i altres circumstàncies de la porció 
de domini públic objecte d'ocupació, la valoració de la part de domini públic objecte de 
l'ocupació i el Plec de condicions que ha de regir per a la concessió, 
  
Atès que l'òrgan competent per atorgar la concessió quan el termini de durada d'aquesta 
supera els quatre anys és el Ple de la Corporació d'acord amb el RPEL 
 
Atesos els  informes de Secretaria i d'Intervenció emesos al respecte, 
 
Atès que amb data 30 d’octubre de 2017 el Ple de la corporació va adoptar els següents 
acords amb el text que es cita a continuació: 
 
“PRIMER. Iniciar el procediment d'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu 
del bé de domini públic de l'edifici del Molí la Vella  i Molí Montserrada per procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació. 
  
SEGON. Que se sotmeti el projecte tècnic que serveix de base a la concessió 
administrativa a informació pública mitjançant anunci en el tauler d'edictes de 
l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per termini de trenta dies, 
als efectes de reclamacions i suggeriments. 
  
TERCER. Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives que han de regir 
l'adjudicació de la concessió per procediment obert, oferta econòmicament avantatjosa i 
sotmetre'l juntament amb el projecte tècnic a informació pública mitjançant anunci en el 
tauler d'edictes de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona per 
termini de trenta dies, als efectes de reclamacions i suggeriments. 
 
QUART. Que, conclòs el període d'informació pública, es remetin les al·legacions 
presentades als Serveis Tècnics Municipals per al seu informe.” 
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Sotmès el projecte i el Plec de clàusules administratives que han de regir l’adjudicació a 
informació pública, no s’han presentat al·legacions al respecte, pel que procedeix a la 
seva a provació definitiva. 
 
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que estableix 
l'article 93 i 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, i amb el 
Reglament de béns de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1372/1986, de 13 de 
juny, 
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant concurs, per a l'adjudicació de la 
concessió administrativa d'ús privatiu per a la instal·lació d’una Aula de natura o Granja 
escola al recinte del Molí la Vella, qualificat com a bé de domini públic. 

  

SEGON. Aprovar definitivament el projecte tècnic que serveix de base a la concessió 
administrativa d'ús privatiu per a la instal·lació d’una Aula de natura o Granja escola al 
recinte del Molí la Vella, qualificat com a bé de domini públic. 

  

TERCER. Aprovar definitivament el Plec de clàusules administratives particulars per a 
l'adjudicació de la concessió administrativa d'ús privatiu per a la instal·lació d’una Aula de 
natura o Granja escola al recinte del Molí la Vella, qualificat com a bé de domini públic. 

  

QUART. Publicar l’anunci de licitació, perquè durant el termini establert puguin presentar 
les proposicions que considerin convenients. 
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18. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA Nº0774/2017 D’APROVACIÓ DE LA 
DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ DE L'EXERCICI 2016 (EXP. 
1400/2017) 
 
 
 
 
 
Antecedents 
 
1. En data 28 de febrer de 2017 l'Alcalde / President va aprovar la liquidació de l'exercici 
2016. 
 
2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 
 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals:702.704,44 euros 
b) Estabilitat: 424.676,11 euros 
c) Rati de deute viu: 25,49 % 
d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 0,00 euros 

 
3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques en data 31 d’octubre de 2017 té un valor de 10,98. 
 
4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2017 és de -342.272,35 euros. 
 
Fonaments de dret 
 

1. L’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d'Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s’obtinguin per 
damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 

 
2. L’article 13.6 de LOEPSF disposa  que l’entitat ha de garantir el mínim de 

tresoreria necessari per al compliment del període màxim de pagament a 
proveïdors que fixa la normativa sobre morositat. 

 
3. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest 

s'ha de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 
 

4. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no 
superin el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions 
d'endeutament, que presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  
romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures 
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament 
previst a la normativa de morositat i que prevegin una capacitat de finançament en 
la liquidació de l'exercici 2017 podran destinar, en primer lloc el superàvit a 
absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació, a 
finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió 
de capacitat de finançament de l'exercici 2017, si encara queda import a distribuir 
aquest es destinarà a reduir endeutament net.  

 
5. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per 
inversió financerament sostenible. 
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6. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 

matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 31 de gener de 
2017 de la Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del 
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses 
generals positiu s'ha de destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a 
sanejar les obligacions pendents d'aplicar al pressupost i al compliment dels 
compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits 
incorporables.  

 
7. L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la 

informació pública i bon govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no 
complir amb l’obligació de destinar íntegrament els ingressos obtinguts per sobre 
dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de 
conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de 
l’obligació de destinar el superàvit pressupostari a la reducció del nivell 
d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena 
de la mateixa Llei. 

 
Per tot això,   
RESOLC: 
 
Primer.-  Aprovar la següent distribució del superàvit: 
 
Segon.- La recaptació no ha superat les previsions inicials d’ingressos no finalistes del 
pressupost. 
 
Tercer.- L’import del superàvit és de 424.676,71 euros del qual es dedueixen els 
següents imports en concepte de creditors per despeses pendents d’aplicar a pressupost,  
les adjudicacions finançades amb fons propis i d’acord amb l’article 13.6 de la Ll. O. 
2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, el mínim de tresoreria 
necessari per garantir el compliment del període màxim de pagament a proveïdors que 
fixa la normativa sobre morositat. 
 

Superàvit de la liquidació afectat a la distribució 424.676,71 

Art 13.6 Ll. O 2/2012  Garantia de pagament a 
Proveïdors d'acord amb el Pla de Tresoreria 350.000,00 

AD finançades amb fons propis 99.069,33 

Import a distribuir 0,00 

 
Quart.- No hi ha import a distribuir . 
Cinquè.- Indicar que a data d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 
l’import de lliure disponibilitat del romanent de tresoreria per a despeses generals era de 
218.262,25 euros.  
 

Import de lliure disponibilitat 218.262,25 

 
Ho mana i signa l’Alcalde, Joan Moisés Reverte; del que, com Secretària - Interventora 
accidental, dono fe.  
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Davant meu,  
Secretària - Interventora accidental,    L’alcalde, 
(Data i signatura electrònica al marge) 
Miriam Muñoz Vidal     Joan Moisés Reverte. 
 
 

19.  *MOCIÓ INSTANT EL GOVERN DE LA GENERALITAT A RESOLDRE AMB 
CARÀCTER GENERAL ELS COMPROMISOS ADQUIRITS PER AL 
COFINANÇAMENT DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS (EXP. 
123/2018)  
 
 
 
 
 
 
Òrgan que la presenta: grups municipals de FS-E i PSC-CP 
Quòrum: majoria simple 
 

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 5/2004 que a través d’una iniciativa 
legislativa popular creava 30.000 noves places d’Escola Bressol de titularitat pública. 
Aquesta llei tenia la intenció de fer un primer pas cap a una oferta pública ajustada a la 
demanda real i reforçar la idea que l’educació en la petita infància, entre el naixement i 
els 3 anys era clau pel bon desenvolupament de les persones. 
 
A la pròpia Llei d’Educació es reconeixia les escoles bressol o llars d’infants com a part 
de l’educació Infantil amb un objectiu molt clar : 

 
“...L’educació infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants 
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar 
els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural….L’etapa 
d’educació infantil consta de dos cicles: el primer, primera infància, comprèn entre els zero i els 
tres anys d’edat; el segon, primer ensenyament, comprèn entre els tres i els sis anys d’edat… 
Durant l’educació infantil s’ha d’assegurar la detecció precoç de les necessitats educatives 
específiques i de les manifestacions evolutives que puguin indicar un risc de trastorn dels alumnes, 
que han de rebre una atenció ajustada a llurs característiques singulars….” (Article 56). 

 
El Departament d’Educació va elaborar el Mapa de 0-3, tenint en compte la complexitat i 
les característiques de cada municipi, i va establir les fórmules de finançament per als 
ajuntaments per tal de facilitar la creació i el manteniment de les places previstes a la Llei. 
Això va permetre que a moltes poblacions, com és el cas de la Sénia, tinguéssim aquest 
servei públic. En aquest sentit, el 19 de novembre de 2010 es va signar un Acord Marc 
entre la Generalitat de Catalunya, la FMC i l’ACM, referent al finançament del 
sosteniment de les places públiques de les llars d’infants de titularitat de les corporacions 
locals i s’establia una aportació de la Generalitat de 1800€ per alumne per al curs 2010-
2011. L’acord preveia que el cost de les Escoles Bressol Municipals es cobriria de 
manera similar entre les famílies, els ajuntaments i el Departament d’Educació. Per la 
qual cosa 1/3 del cost havia d’estar finançat per la Generalitat: 1800€. Segons aquests 
acords la Generalitat havia de finançar amb 1800€ el curs 2011/12. No ho va fer i es va 
plantejar anar passant de 1800€ a 1600€ fins a 1300€, i el 2012 es va amenaçar amb 
1000€ per acabar en els 875€. 
 
A partir del curs 2012/2013 el sosteniment de les Escoles Bressol Municipals passa a ser 
una suplència espontània de les Diputacions.  
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En aquest context, els ens locals van optar per internalitzar el cost que va deixar de cobrir 
la Generalitat, cosa que en molts de casos va repercutir en les famílies amb un  
increment de quota. En el cas de la Sénia, a principi de l’actual legislatura es va haver 
d’augmentar la taxa. 
 
El setembre de 2014, 36 municipis van iniciar un recurs Contenciós Administratiu contra 

la Generalitat pel finançament de les Escoles Bressol per recuperar el recursos pactats el 
2005 i el 2010 i percebre els imports corresponents de les anualitats de 2012, 2013, 
2014 (cursos escolars 2011-12, 2012-13, 2013-2014).  
 
Fruït del procés de prova d’aquesta demanada col·lectiva, la Generalitat de Catalunya va 
fer arribar, mitjançant el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, un 
certificat sobre el destí de la partida del pressupost de la Generalitat de Catalunya 
adreçada al pagament dels convenis d’escoles bressol municipals de 2012, 2013 i 2014. 
L’argument del Departament va ser: “la necessitat transferir l’import de la partida 
(D/4600007/421A) de funcionament de llars d’infants municipals a d’altres partides del 
pressupost per al pagament d’actuacions prioritàries del Departament”. L’any 2012 es van 
transferir 42.759.435,99 € pel pagament de la nòmina delegada dels Concerts Educatius i 
39.000.000€ l’any 2014. 
 
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat la raó als 
ajuntaments de Cornellà, L’Hospitalet i Esplugues que van practicar una actuació judicial 
individualitzada en el contenciós plantejat contra la Generalitat de Catalunya per al 
finançament de les escoles bressol, sentència que s’estendrà amb seguretat als altres 
ens locals inclosos a la demanda col·lectiva, i que obligarà la Generalitat a abonar als 
ajuntaments les quantitats deixades de percebre per al sosteniment de les llars d’infants 
municipals. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament ha incomplert l’Acord Marc de 19 de novembre 
de 2010 i ha suplert l’acció de govern –obligada a la subvenció- amb fórmules arbitràries, 
com per exemple convenis bilaterals amb determinats ens locals que han vingut a 
substituir la via del conveni o acord marc per altres vies de finançament intervingudes per 
les Diputacions que han assumit parcialment l’auxili necessari, en defecte del titular de la 
competència i l’obligació. 
 
Atesa l’obligació de subvencionar i de comptar amb l’instrument de fixació econòmica (el 
Conveni o Acord marc), regularitzant el compliment homogeni al territori, les subvencions 
previstes, els terminis de pagament i el compliment de l’obligació, comprometent partides 
pressupostàries concretes amb habilitació de fons suficients, 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar en data 28 d’octubre de 2013 una 
moció demanant al Govern de la Generalitat que garantís el manteniment de les llars 
d’infants municipals, 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament de la Sénia va aprovar també en data 22 de juny de 2017 
una altra moció demanant al Departament d’Ensenyament la corresponsabilització dels 
costos de les escoles bressol i la recuperació de les subvencions,  
 
Pel fins aquí exposat, el Ple de la corporació acorda per unanimitat dels 12 
assistents (7 de FS-E, 2 del PP, 1 del PDeCAT, 1 d’ERC-AM i 1 PSC-CP): 
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PRIMER. Instar el govern de la Generalitat, quan es constitueixi, a resoldre amb caràcter 
general els compromisos adquirits per al cofinançament de les escoles bressol municipals 
i que s’incorpori al proper pressupost de 2018 les consignacions concretes amb 
habilitació de fons suficients per a la regularització del finançament no abonat o pendent 
de liquidació a les administracions locals des del curs 2012-2013. 

 
SEGON. Reiterar la demanda al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, 
d’elaboració d’una nova proposta de coresponsabilització de costos i de sosteniment, i de 
places per a infants de 0 a 3 anys en llars d’infants de titularitat municipal, per al proper 
curs, que inclogui el compliment de la Llei 5/2004, del 9 de juliol, de creació de llars 
d’infants de qualitat, i la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el principi de suficiència 
financera i la subvenció de llars d’infants d’iniciativa social. 

 
 

TERCER. Requerir a la Generalitat de Catalunya, mitjançant una reclamació prèvia, que 
faci efectiu el pagament de totes les quantitats que deu a aquest Ajuntament pel 
funcionament i escolarització de l’escola bressol municipal “LLAR D’INFANTS 
MUNICIPAL DE LA SÉNIA”, més els interessos legals que corresponguin. 

 
QUART. Comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat, quan es constitueixi, 
als grups polítics del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.  
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20. INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 

 
 
 
 
 
 

21. PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
 
 
 
I no havent més assumptes a tractar l’alcalde dóna per finalitzada la sessió, essent les 
vint-i-una hores i sis minuts del dia vint-i-nou  de gener de dos mil divuit 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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