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IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 05/2017
Dia:27dejuliolde2017
Organ: Pie
Hora: De 13:00 a 13:10 hores
Lloc: Ajuntament d'Ascó
Carácter: Extraordinária-urgent
Convocatoria: Primera

ASSISTENTS

President:

Sr, José M. Buixeda Ruana

Regidors:

Sr. José Jaimot Jiménez
Sr. Salvador Florido Florido
Sr. Ramón Plaza Doménech
Sra. Montserrat Lerma Díaz
Sra. Margarita Daura Biarnés
Sr. Josep Serra Serra
Sra. Cristina Serra Cavallé
Sr. Miquel Ángel Ríbes Jornet

Secretaria:

Sra. M. Ángel Benedicto Esciarín

Interventor Acctal.

Sr. Josep Lluís Serra Orensanz

ORDRE DEL DÍA PREVIST.

1. Estudí i aprovació, si escau, del carácter d'urgéncia d'aquesta sessió
extraordinaria.

2. Donar compte de 1'escrit de renuncia del Sr. Ramón Plaza Doménech, com a
Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó.

DESENVOLUPAIVIENT DE LA SESSIÓ.

1.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU. DEL CARÁCTER D'URGÉNCIA D'AQUESTA
SESSIÓ EXTRAORDINARIA.

El Sr. Alcalde dona lectura a la proposta de 1'Alcaldia de data 8/02/2016, que diu
literalment:

Ates que amb data 21 de Juliol de 2017 i 24 de juliol de 2017 s'han presentat en el
registre general cfentrada de documents escrits del Sr. Ramón Plaza Doménech,
renunciant al carree de regidor de 1'Ajuntament d'Ascó.

Ates que 1'esmentat Regidor formava part de la Junta de Govern Local de conformitat
amb el que disposa 1'articie 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abr¡l, reguladora de les bases
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del régim local i 1'article 54 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 dlabril, peí qual s'aprova
el text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya.

^ /

Ates que peí bon funcionament de 1'órgan coNegiat (Junta de Govern Local) així com
1'assisténcia a aquesta Alcaldía en 1'exercici de les seves atribucions, es necessari que
la Junta estigui integrada peí nombre legal de membres que la configuren (ter9 del
nombre legal de membres de la Corporació).

Ates que 1'esmentat Regidor tenia delegados les atribucions especifiques en materia
de Camins Municipals, Agricultura, Medí Ambient, Mobílitat, Dona i Igualtat,
Sosten i bilítat i Governació.

Ates que s'ha de trametre tota la documentado a la Junta Electoral Central a Madrid, i
tenint en compte que al mes d'agost els recursos humans resten minvats per gaudir del
período vacacional.

Ates que amb aquesta renuncia es produeix un buit legal ¡ competencial que es
necessari subsanar a la majar brevetat possible i de conformitat amb el que dísposa
1'article 72 del decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament
cforganització, funcionament i régim jurídic de les entitats locáis, es justifica el carácter
cfurgéncia cTaquesta sessió a f¡ i efecte de poder materialítzar els trámits adients a la
major brevetat possible per la designado del nou regidor/ra d'aquesta Corporació.

El Sr. Presfdent pregunta si hi ha algún comentan.

La Sra. Daura respon afirmativament i comenta que es evident que davant d'aquests
escríts que s'han presentat de renuncia del regidor s'ha de ferun Pie. De totes formes
han passat quatre díes, per /a quat cosa es podía convocar un Pie extraordinari, pero
que urgent, al cap de quatre dies, ja sembla que no ho sigui. En 1'altra ocasió, quan es
va produírfanteríordimissió del regidor també de ¡A-FIC, se va convocar per 1'endemá.
Els sembla que ets terminis eren mes ajustáis. En aquest cas han passat quatre díes
des de que es van presentareis escríts, per !a qual cosa en dos dies es pot convocar
un Pie en total normalitat sense urgencia.

£/ Sr. Presídent respon que el que están díent aquí es des de la convocatoria fins que
es fa el Pie, no des de la renuncia, com diu a la proposta que fa eii, que el primer
document es del día 21 dejuliol, per tant hi ha hagut temps suficient, el que passa es
que 1'Ajuntament ha d'atendre d'altres qüestions i el que es tracta aquí es des del
moment que fan la convocatoria fíns que fan el Pie. Per tant, aquí el que están fent es
votar el carácter d'aquesta urgencia, des de que es va convocar fins que s'ha fet el Pie.

Finalitzada aquesta intervenció, es sotmet a votació el carácter urgent d'aquesta
sessió, quedant aprovat per 5 vots a favor (4 IA-FIC - 1 ERG) ¡4 en contra (CDC).

2.- DONAR COIWPTE DE UESCRIT DE RENUNCIA DEL_SR. RAMÓN PLAZA
DOMENECH, COM A REGIDOR DE LIAJUNTAMENT D'ASCÓ.

Ates que els proppassats dies 21 i 24 de Juliol el Sr. Ramón Plaza Doménech va
presentar al Registre General de 1'Ajuntament (R.E. núm. 2568, 2576 i 2593) escrits de
renuncia del carree de Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, carree representatiu local que
ocupa per la candidatura Independents d'Ascó - Federació dlndependents de
Catalunya (IA-FIC), segons es desprén de 1'Acta de la Junta Electoral de Zona de Reus
de data 29 de maig de 2015, de proclamado de candidats electes a regidors a les
EÍeccions locáis celebrades al munícipi el día 24 de maig de 2015.
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Atesa la necessítat que el Pie de la Corporadó prengui coneixement de la renuncia
presentada i de procedir a la cobertura de la vacant del carree de Regidor, segons la
fórmula establerta legalment,

Viste] que es disposa ais artides 15.2 i 182 de la Lle¡ Orgánica 5/1985, de 19 dejuny,
del Régim Electoral General, i 9.4 del Reglament cTOrganítzació, Funcionament i
Régim Jurídic de les EntJtats Locáis, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

Vist tanmafeix el que estableix la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta
Electoral Central, sobre substitució de carrees representatius locáis, publicada al BOE
núm. 171, de 18dejuliolde2003.

Per tot 1'exposat, el Pie de la Corporació acorda:

PRIMER.- Donar-se per assabentat de la renuncia presentada peí Regidor Sr. Ramón
Plaza Doménech, en data 21 i 24 de juliol de 2017.

SEGON.- Traslladar a la Junta Electoral Central a Madrid la notificacíó d'aquest acord,
a efectos cTexpedició de la nova credencial a favor de la Sra. Josefa Egea Peralta,
candídata número 6 de la llista cTlndependents d'Ascó - Federació dlndependents de
Catalunya (IA-FIC), dins del terme municipal d'Ascó, segons publicado efectuada en e!
Butlletf Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 98, de 28 cTabril de 2015.

TERCER.- Facultar al Sr. Alcalde, tant amplament com en dret sjgui necessari, per
complimentar tots els trámits i escrits que siguin necessaris fins la presa de possessió
del nou regidor.

El Sr. Presiden! comunica que única i exclusivament li vof donar la paraula al Sr.
Ramón Plaza i abans de passar-li la paraula, en nom de tot el plenarí li vol agraír tota la
feina que ha dedicat, mentre ha estat aquí entre nosaltres. Comenta que hi ha
moments que comporten que s'hag¡n de prendre decísíons, tes decisions a vegades
son molt difíciís i per aixó están aquí, precisament per prendre decisíons ¡ quan hi ha
discrepáncfes o quan h¡ ha coses que algú no crea que son adequades o que no son
adients, dones també s'ha d!entendre com un acte de molía valentía el fet de presentar
una renuncia.

Seguidament cedeix la paraula al Sr. Ramón Plaza per si es vol adre^ar ai Pie de la
Corporació.

A continuado es transcriu literalment la intervenció del Sr. Ramón Plaza:

"Mottes grades, bona tarda a tothom.

7a/ com vaig anunciar el passat divendres 21 de Julio!, presento la meva dímíssió.
Aquesta decistó obeeix a motius estríctament pofítics.

Quan vaig comentar, fes meves expectatives eren máximes, tenía davant meu un gran
projecte a tirar endavant. Aquestes expectatives en el curs d'aquests últíms mesos han
anat minvant, ja que no em sentó capag de defensar tes actuacíons, decisions i
comportaments d'a¡guns deis membres de 1'equíp de govern. Marxo en un sentiment
efe decepció personal ja que no he complert amb la promesa que em vaig fer a mi
mateix i a tots els qui em van donar el seu suport per lluítar fíns al fina!, ajudant i sen/int
al poblé.

Per a/xó demano disculpes ¡ agraeixo enormement la confiQnga depositada en el seu

?246051 F 95



moment.

Agraeixo també el suport rebut per parí deis treballadors de 1'Ajuntament, en especial a
Mónica Faiget, molt bona professional i per a mi, una gran ajuda i un gran plaer de
treballar en ella.

També vull donar les grades a Montse Lerma, companya de regidories i a Dolors, peí
seu suport durant aquest temps que hem compartit

M. Angels, Oriol, Enríc ¡ fot 1'equip técníc, grácies pe! vostre consell, m!heu demostrat
sergrans professionals ¡persones.

/ com no Josep María, Vagraeixo a tu fa confianga depositada des del comengament i
et desítjo de tot cor el miítor, saps que en mi has tingut i tindrás un amic.

/ aquí aixó no vol dir que sigui un adéu, sino que un fins sempre. "

El Sr. President dona les grades al Sr. Ramón Plaza i a fots els membres del P¡e ¡
assistents i comenta que s'aixeca la sessió.

La Sra. Daura li pregunta si li permet dír 2 coses al Sr. Ramón Plaza.

Seguidament es produeix una ¡ntervenció del públic assistent que s'omet al redactat
d'aquesta acta.

Davant cfaquest fet puntual, el Sr. President respon que no i que s'a¡xeca la sessió.

El President aixeca 1^ sessió, de la qual, com a Secretaria estenc aquesta acta.

Vist i Plau
EL PRÉSIDENT

LA SECRETARIA

¿..../ "•

DILIGENCIA.- Per a fer constar que la present acta consta de 4 folis, del núm.
246.049 F al núm. 246.052 F, del timbre comunítari i del núm. 93 al núm. 96 de! de
fa Corporació Municipal. .-. -r~

LA SECRETARIA

~?..)
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