
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 04/2017
Día: 22dejunyde2017
Organ: Pie
Hora: De 20:00 a 20:10 hores
Lloc: Ajuntament d'Ascó
Carácter: Ordinaria
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 Ribes Jornet

Secretaria:

Sra. M. Ángel Benedicto Esclarín

Interventor Acctal.

Sr. Josep Lluís Serra Orensanz

ORDRE DEL DÍA PREVIST.

1. Estudi i aprovació, si escau, de l'acta corresponent a la sessió de 31 de maig
de 2017.

ÁREA D'HISENDA

2. Dictaminar sobre 1'estudi i aprovació, si s'escau, de 1'expedient de modificació
decréditsnúm.4/2017.

ÁREA DE GOVERNACIÓ

3. Dictaminar sobre 1'estudi i aprovació, si escau, de la determinado de les dues
festes locáis per a 1'any 2018.

4. Dació de compte deis decrets de postulado processal efectuats per
1'Ajuntament per a la defensa deis seus interessos en diferents ordres
jurisdiccionals.

5. Control i físcalització de la resta d)órgans de govem: Decrets de 1'Alcaldia i
Actes de la Junta de Govern Local.

6. Precs i preguntes.
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.

1.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU. DE UACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ DE 31 DE MAIG DE 2017.

El Presiden! obre la sessió i pregunta ais regidors si teñen algún comentan a fer a
1'esborrany de 1'acta de la sessió celebrada ei día 31 de maig de 2017 ¡ no
formulant-se cap mes observado, queda aprovada 1'acta per unanimitat deis nou
membres assistents.

ÁREA D'HISENDA

2.- DICTAMINAR SOBRE LESTUDI I APROVACIÓ. SI S'ESCAU, DE
UEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÉDITS NÚM. 4/2017.

El Sr. President explica que es propasa aprovar inicialment 1'expedient de
modificado de crédíts núm. 4/2017, en la modaíitat de crédit extraordinari, fínangat
amb carree al romanent Ifquid de Tresoreria resuftant de la liquidado de 1'exercici
anterior, d'acord amb el detall següent:

Es una modificació de créditsque inctou varíes partides per valor de 954.038,25 €¡
que es finanga amb romanent ¡fquid de tresorería i el que es contempla es al
capítol d'arranjament de carrers i zones adjacents concretament la zona del Pare
de Bombers ¡ el Carrer Gaste//. Es contempla també com a despesa corrent attres
despeses d'indemn¡tzadó per danys d'una sentencia d'un accident que hi va
haver. Peí que fa al capítol d'ínversions h¡ ha una adquisicíó d'una caseta de fusta
del serve/ d'ínformac¡ó turística. Peí que respecta al serve/ de seguretat i vigilancia
es va adquirir un vehide eléctríc. Tanmateíx peí que fa al servei de la brigada
d'obres es va adquirir un vehicle. Es van adquirir uns telons ignffugs pe/ Casa/
Municipal i la substítució deis aparells de !'aire condicionat del Casal. Al polfgon
industrial també es va considerar necessarí el tancament d]unes naus ¡ndustríats
destinades a Ía brigada ¡ 1'altra despesa, la mes gran, es la d!una transferencia de
capital a la Generafitat de Catalunya per poder formalttzar un conven! per procedir
a 1'arranjament de la rotonda, e! qual será finangat entre 1'Ajuntament, e!
Departament de Terrítorí ¡ Sosten ibtlitat i ANA V.

Peí Sr. Presiden! es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
d'H¡senda, de data 19 de juny de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA

Davant 1'existéncia de despeses que no poden demorar-se fíns a 1'exercici següent
per a les quals no existeix crédit en el Pressupost vigent de la Corporació, i ates
que es disposa de romanent líquíd de Tresoreria segons els estats financers i
comptables resultants de la liquidado de 1'exercici anterior.

Ates que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment d'Avaluació de
1'Obj'ectiu d'Estabilitat Pressu postaría i la Intervenció va informar favorablement la
proposta de Presidencia.

Realitzada la tramitació legalment establerta i ates 1'lnforme de Secretaria es
proposa al Pie per
unanimitat ['adopció del següent

ACORD
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PRIMER. Aprovar inicialment 1'expedient de modificació de crédits núm. 4/2017, en
la modalitat de crédit extraordinari, fínangat amb carree al romanent líquid de
Tresoreria resultant de la liquidació de 1'exercici anterior, d'acord amb el detall
següent:

CRÉDITS EXTRAORDINARIS

Partida Descripció

Infraestructures carrers ¡ zones adjacents

Altres despeses diverses indemnitzacions

Edificis ¡ altres construccions T.

Vehicle servei vigilancia

Vehides brigada d'obres

Edificis i altres construccions Inst. Ocup t lliure

Edificis ¡ altres construccions. T naus ind.

Transferéncies de capital C Autónoma.

TOTAL MODIFICACIO CRÉDITS

FINANQAMENT ROMANENT TRESORERIA

Partida Descripció

I 87000 Romanent de tresoreria per a despeses generáis

TOTAL FINANCAMENT

Import

08
16
08
15
08
06
09
01

1530
929
432
132
920
337
433
1531

21008
22699
62201
62400
62401
63200
63200

75000

36.084,98

20.712,80

19.662,50

4.350,00

19.999,90

116.935,61

36.292,46

700.000,00

954.038.25

954.038,25

Import

954,038,25

954.038,25

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjan?ant anunci en el Butlletí Oficial
de la Provincia, per un termini de quinze dies, cfurant els quals els interessats el
podran examinar i presentar reclamacions davant del Pie. Uexpecfient es
considerará definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará d'un termini d'un mes per resoldre-
les.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, per unanimitat deis 9 membres assistents que
legalmentel composen acorda:

PRIMER.- Aprovar el dictamen de la Comissió Informativa d'H¡senda en els termes
transcrits.

ÁREA DE GOVERNACIÓ

3.- DICTAMINAR SOBRE UESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA
DETERMINACIÓ DE LES PUES FESTES LOCALS PER A L'ANY 2018.

Pei Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Governació, de data 19dejunyde2017, quediu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ

Vist el contingut de 1'Ordre del Departament de Treball, Afers Socíals ¡ Famílies
TSF/101/2017, de 25 de maig, per la qual s'esíableix el calendan oficial de festes
laboráis per a 1'any 2018.
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Ates el que disposa 1'article 37.2 del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de mar?,
peí qual s'aprova el Text refós de 1'Estatut deis Treballadors, que indica que de les
catorze festes laboráis, dues serán locáis, establint-se en Farticle 2 de 1'esmentada
Ordre, així com per Decret de la Generalitat de Catalunya, que les dues festes
locáis, retrjbufdes i no recuperables, serán fixades mítjan^ant una ordre del
Departament de Treball, Afers Saciáis i Famílies, a proposta deis ajuntaments.

Ates que les testes locáis no poden escaure's en diumenge ni en cap deis dies de
festa oficial.

Ates que 1'acord de 1'Ajuntament de fixació de les festes locáis ha de ser adoptat
peí Pie de ia Corporació tal com estableix 1'article 46 del RD 2001/1983, de 28 de
julíol.

Aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació, per unanimitat
['adopció deis següents acords:

PRIMER,- Fixar com a festes locáis d'Ascó per a 1'any 2018, els dies 19 de gener
(divendres), festa major d'h¡vern i 17 d'agost (divencfres), festa major d'estiu.

SEGON.- Trametre llanterior acord al Departament de Treball, Afers Socials ¡
Famflies de la Generalitat de Catalunya, ais efectes legáis oportuns.

TERCER.- Donar trasllat també del present acord a la Comissió de Festes, a
1'Escola Sant IVliquel, a la Llar dlnfants, a ¡'Escola Municipal de Música, a Vídeo
Aseó Televisió, a la Residencia cfAvis, a la Cooperativa Agrícola, a la Parroquia
Sant Joan Baptista i ais IVIajorals de SantAntoni.

QUART.- Facultar ['Alcalde-President tant amplament com en dret sigui necessari
per portar a terme els anteriors acords.

No obstant aixó, la Corporació acordará el que estimi pertinent.

Vjst 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, per unanimitat deis 9 membres assistents que
legalment el compasen acorda:

PRIMER.- Aprovar el dictamen de la Comissió Informativa de Govemadó en els
termes transcrits.

4.- PACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS DE POSTULACIÓ PROCESSAL
EFECTUATS PER L'AJUNTAMENT PER A LA DEFENSA DELS SEUS
INTERESSOS EN DIFERENTS ORDRES JURISDICCIONALS.

El Sr. Alcalde dona compte det Decret de 1'Alcatdia 172/2017 peí qual 1'Ajuntament
designa portar la defensa de fAjuntament i la representado municipal de 1'Ajuntament
d'Ascó ( a favor del tletrat Oriol Auque) en un recurs contenciós actministratiu per un
procediment abreujat, ¡nterposar peí Sr. Jordi Torrente Sampedro ¡ Catalana
Occidente contra una resolució desesUmatóría per la reclamado patrimonial d'un
accident que hi va haver a 1'any 2014, en el qual es va considerar en aquell moment
que hi havia un silenci actministratiu, en aquest cas negatiu i ara han proposat et
contenaos admmístratiu.

La Sra. Daura comenta que hi també h¡ havía pendent de donar compte el decret
121/2017, també dsuna designado del lletrat per un altre contenaos que no está
tampoc indos i també hi posa que s'ha de donar compte al Pie.
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E/ Sr. President comenta que es pren nota i en aquest cas es toma a donar compte ai
següentple que hi hagi.

Es dona compte del Decretde 1'Alcaldia 172/2017, de data 9 de juny de 2017, quediu
literalment:

DECRET D'ALCALDIA NÚIVI. 172/2017

Ates que peí Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona s'ha notificat
a aquest Ajuntament la ¡nterposició del recurs contenciós administratiu núm.
289/2016, per Procediment abreujat, interposat peí Sr. Jordi Torrente Sampedro i
Catalana Occidente, S.A-, contra la resolució presumpta desestimatória en la
reclamado patrimonial instada pels demandants contra 1'Ajuntament d'Ascó, pels
danys soferts al vehicle matrícula 1477DPW, en data 14 de juny de 2014, quan
estava correctament estacionat a la N-230, fora de la calcada i del voral, en la
confluencia amb el Carrer Colomer de la localitat d'Ascó.

Vist que de conformitat amb el que disposa 1'article 21-1 lletra k) de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Régim local, en ¡a redacció donada per
la Llej 11/1999, de 21 cfabril, així com en la modifícació efectuada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local i
en el mateix sentit 1'article 53-1 k) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, peí
que s'aprova el text retos de la Llei municipal i de régim local de Catalunya,
correspon a aquesta Alcaldía 1'exercici de les accions judicials i administratives
necessáries per a la defensa de 1'Ajuntament, en ordre principalment a designar la
postulado processal que defensi els interessos municipals.

HERESOLT:

PRIMER.- Designar com lletrat per portar a terme la defensa de 1'Ajuntament i la
representado municipal de 1'Ajuntament d'Ascó en el recurs contendós
administratiu per procediment abreujat núm. 289/2016, al lletrat Sr. Oriol Auqué
Pitarch.

SEGON.- Notificar la Present Resolucíó per la qual s'estableix la postulado
processal d'aquesta Corporacíó en e¡ recurs esmentat, al Íletrat Sr. Oriol Auqué
Pitarch, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, així com donar
compte al próxim Pie Municipal.

El Pie resta assabentat.

5.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D'ÓRGANS DE GOVE RN:
DECRETS DE LALCALDIA I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Vist alió que es disposa a 1'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peíqual
s'aprova el Reglament d'organ¡tzac¡ó, funcionament i régim jurídic de les entitats
locáis i donant compliment a llacord del Pie de la Corporació de data 29 de juny de
2011, es fa constar que han estat lliurades al regidors les copies de Resolucions
d'Alcaldia í Actes de Junta de Govern Local, que s'indica a continuació:

Decretsnúms. 57a 173 de 2017
Acta de data 16/03/2017
Acta de data 24/03/2017
Acta de data 31/03/2017
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Acta de
Acta de
Acta de
Acta de
Acta de
Acta de
Acta de
Acta de

data 05/04/2017
data 11/04/2017
data 19/04/2017
data 26/04/2017
data 03/05/2017
data 11/05/2017
data 17/05/2017
data 24/05/2017

La Sra. Daura comenta, com ha dit abans, que hi ha un decret que falta i que també
falta donar compte deis decrete 17 ¡ 19 i del 69 i el 122, el qualja ho van comentar a!
Pie del 31 de marg.

El Sr. President comenta que quan es tinguin es lliuren, que no hi ha cap problema.

El Pie resta assabentat

6.- PRECS I PREGUNTES,

La Sra. Daura comenta que vol fer un prec-pregunta i es sobre la modo que van
aprovar a 1'últ'tm Pie de ¡a R-15 de ¡a tínia ferroviaria, que es van comprometre a
redactar una moctó conjunta i a fer-ho ja. Pregunta com esté aquesta redacció, si
s'está preparant.

El Sr. Presídent comenta que, en príncipi, teñen previst tractar-ho en una Junta de
Portaveus. Comenta que aquesta setmana ha entrat una attra modo venint una altra
vegada de ¡'Ajuntament de Mora la Nova per tant el que poden fer es recopilar totes
/es mocíons que teñen i ItQvors poden juntar una modo i fer-la conjuntament

La Sra. Daura comenta que h¡ está d'acord, donat que a !3anteríorpie es va dir que ho
farien.

El Sr. President comenta que també es va d¡r que es faría una comissió de seguretat
per explicar tot eí que havia passat en quan a 1'incident.

La Sra. Daura comenta que aquesta era una altra cosa que tenía per comentar que
també es va comprometre a donar una mica de celeritat a la constitució de ia
comissió de seguretat pe/ tema aquest i que tampoc no s'ha fet. Ja ha passat quasi
un mes i creuen que aquestes dues coses no es poden anant passant.

Comenta també que tenien un a!tre punt que va quedar pendent ¡ que es va posar
també en un Pie el día 20 de desembre del 2016, que va ser una pregunta que va fer
el Sr. Josep Serra en rQlació al CAP, que en teoría estava preparat o destinat a
construir-se. E! Sr. Florido va dir que ho miraría i donaría contestado a un altre Pie i
que han passat 6 mesos i no han rebut cap contesta en aquest sentit.

E/ Sr. Florido comenta que aquesta setmana han estatparíant d'aquest tema porqué
havíen previst fer una actuado, una sala polivalent que estigués a la meitat del poblé
¡just al mirar tes normes subsidiarles han vist que a!lí hi havia una taca per a servéis
assistencials. Comenta que etls
no han pogut saber amb qui es va parlar de la Generalitat per tal de fer un CAP, que
a mes, a/xó es una competencia que té exctusivament la Generalitat ¡ a mes, en cap
cas, estava previst de fer un CAP a Aseó. No h¡ ha documentado que par// d'aquest
tema per a res, almenys no 1'han trobat. El que sí que es va fer va ser una revisto
puntual d'unes normes subsídiáríes per destinar-lo a equipament santtarí. Aixó es la
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acc/o que es va fer sobre aixó, que no han trobat res mes. Per tanf e! que faran es
toma enrere aquella cláusula d'equipament sanitarí, deixar-la per equipament
municipal i poder fer una actuado.

El Sr. Serra comenta que han fet un Registre d'Entrada a 1'Ajuntament demanant les
entrados del 2013 per error ¡ hauría de serjuny i julio! del 2014. Comenta que n'han
fet una attra.

La Sra. Daura comenta que a la instancia ja hi ha un error porque han posat 2013,
de totes formes en té preparada una altra dient del que voten es de! 2014, que a
1'anterior hi ha hagut un error i que ¡'entrara déme.

E/ Sr. Presídent comenta que entén que allí en e! seu moment deu haver una
modtficació puntual porqué alió deuría d'estar destinat a equipament i ja esta com a
equipament samtarí.

El Sr. Florido comenta que quan es va fer la compra d'aque¡l magatzem, ¡'expedient a
Governació es va motivar envers a aixó. Per tant posteríorment es va fer aquella
modificado de les normes i es va destinar a equipament sanitarí, perqué la motivació
per la compra va ser aquesta. Comenta que no han trobat res mes.

El President aíxeca la sessió, de la qual, com a Secretaria estenc aquesta acta.

)lau

SIDENT
LA SECRETARIA

-^

^
DILIGENCIA.- Per a fer constar que la present acta consta de 7 folis, del núm.
246.042 F al núm. 246.048 F, del timbre comunitari i del núm. 86 al núm. 92 del de
la Corporació Municipal.

LA SECRETARIA
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