
IDENTlFICAClQ DE LA SESSIÓ

Núm.: 02/2017
Día: 31 de mar? de 2017
Organ: Pie
Hora: De 11:15 a 12:00 hores
Lloc: Ajuntament d'Ascó
Carácter: Ordinaria
Convocatoria: Primera

ASSISTENTS

President:

Sr. José M. Buixeda Ruana

Regid o rs:

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 Esclarfn

Interventor Acctal.

Sr. Josep Lluís Serra Orensanz (assisténcia fíns la finalització del punt 5)

ORDRE DEL DÍA PREVIST.

1. Estudi i aprovació, si escau, de l'acta corresponent a la sessió de 2 de febrer de
2017.

ÁREA D'HISENDA

2. Dado de compte del Decret de 1'Alcaldia 15/2017 d)aprovació de 1'expedient de
modificado de crédits 1/2017.

3. Dació de compte del Decret de 1'Alcaldia 76/2017 cTaprovació del Pía
pressupostari a mig termini peí període 2018 a 2020.

4. Estudi i aprovació, si escau, de la ratificado de l)acord de la Junta de Govern
Local de 16 de febrer de 2017 d'adhesió al Pía Extraordinari d'Assisténc¡a
Financera Local 2017.

5. Estudi i aprovació, si s'escau, de la revocació de la delegado de facultáis de
gestió tributaria i recaptació cfingressos locáis a favor de la Diputado de
Tarragona, peí que fa al subtribut 840 - Conservado de Cementiri.
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ÁREA DE GOVERNACIÓ

6. Estudí i aprovació, si escau, del nomenament de representat del Grup
Municipal (A-FIC com a vocal del Consell Rector de Vídeo Aseó Televisió.

7. Estudi i aprovació, si escau, de la imatge (marca) corporativa per 1'Area de
Cultura i Turisme.

8. Dado de compte deis decrets de postulacíó processal efectuáis per
1'Ajuntament per a la defensa deis seus interessos en diferents orares
jurisdiccionals.

9. Dado de compte del Decret de 1'Alcaldia 77/2017 de delegacíó de
competéncies a favor de la Junta de Govern Local en materia de procediment
deis contractes menors.

10. Control i fiscalítzació de la resta cTórgans de govern: Decrets de 1'Alcaldia i
Actes de la Junta de Govern Local.

ÁREA TÉCNICA

H.Estudi i resolució, si s'escau, de lesal-legacions presentades perla Sra. Teresa
Amanda Fondevilla Pía envers les Bases reguladores de subvencions per a les
persones joves per a 1'adquisició del primer habitatge al municipi d'Ascó.

12.Estud¡ i aprovació definitiva, si s'escau, de les bases reguladores de
subvencions per a les persones joves per a 1'adquisició del primer habitatge al
municipi d'Ascó.

13.Assumptes d'interés.

U.Precs i preguntes.

DESENVOLUPAftflENT DE LA SESSIÓ.

1.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ D_E 2 DE_FEBRER DE 2017.

El President obre la sessió i pregunta ais regidors si teñen algún comentari a fer a
1'esborrany de 1'acta de la sessió celebrada el día 2 de febrer de 2017.

La Sra. Daura comenta que a la página 7, parágraf 5, línia 11, h¡ posa
"sensacions" i h¡ hauria de posar "¡ntencions".

No formulant-se cap mes observado, queda aprovada 1'acta per unanimitat deis
nou membres assístents.

ÁREA D'HISENDA

2.- PACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L/ALCALDIA 15/2017 D'APROVACIÓ
DE L'EXPEDIENT DE IVIODIFICACIÓ DE CRÉDITS 1/2017.

El Sr. President explica que s'incorporen una serie de partides una incorporació de
crécfit finangat per romanent de tresoreria en la quantitat de 2.046.514,66 €.

Es dona compte del Decret de 1'Alcaldia 15/2017, de data 18 de gener de 2017, que
diu literalment:
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DECRET DE [.'ALCALDÍA NÜIV1.15/2017

Vist 1'expedient ¡ncoat per la modificado de crédits 1/2017 de 1'Ajuntament d'Ascó
en el vigent exercici económic prorrogat mitjan^ant la incorporado de romanents
de crédit de 1'exercici anterior, finan^ats amb romanent Ifquid de tresoreria per
importde 2.046.514,66 euros.

Vist alió que es disposa a les bases d'execució del pressupost per a 1'exercici
económic vigent, referent a la incorporado de romanents de crédits.

Ates 1'informe de 1'interventor municipal de data 18 de generde2017.

En Fexercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent
pressupost en relació amb 1'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
mar?, peí qual s'aprova el Text refós de la Llei d'hisendes locáis, i els articles 47 a
48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

Per tant, cTacord amb els informes que consten a 1'expedient, HE RESOLT:

PRIMER.- Aprovar 1'expedient 1/2017 de modificado de crécfits per incorporado de
crédit, d'acord amb següent detall:

Org.

01
08

08

12
14

08
15
02

04

08
12

03
08
13
08

09
01
15
03
13
09

09

09

09

09
09

05

06
06

Prg.

920
337

161

172
171

171
929
323
920

1531
1531

433
920
334
920

150

920
929
4312
341
151

151

151

151

151
151

324

336

336

Eco.

16200
20800

21000

21005
21005

21006
21202

21206
21600

22103
22199

22606
22608

22699
22700

22706

22799
22799
48004
48035

60000
60903
60913

60915

60917
61900
61912

61914

61916

Concepte
Formació i perfeccionament personal

Arrendament altre immobilitzat material

Infraestructura i bens naturals

Infraestructura i bens naturals

Manteniment neteja bosc vares riu altres

Infraestructura i bens naturals

Edificis ¡ altres construccions AJuntament.

Editicis i altres construccions Emma.

Equips processos informació

Combustibles i carburants

Altres subministraments B. Obres

Reunions conferencies i cursos

Festes populars

Altres despeses diverses

Neteja i condicionament

Estudis i treballs técnics

Altres trebalis empreses i professionals

Treb, realitzats per altres empreses Ajuntament.

Subvenció foment comer?

Sub venció Race

[nversions en terrenys

Infraestructura i bens destináis us general

Infraestructura i bens destináis us general

Infraestructura i bens destináis us genera!

Infraestructura i bens destináis us general

Inverstó reposició inf. i bens us general

Inversió reposició inf. i bens us general

Inversió reposició inf. i bens us genera)

Inversió reposició inf. i bens us general

Import

3.000,00

3.842,43

4.780,66

64.672,19

16.400,61

2.742,52

8.769,37

2.256,65

7.676,45

2.445,70

1.588,79

16.800,00

4.617,46

38.566,65

29.421,52

111,951,29

86.550,75

32.506,23

547,00

35.000,00

259.338,33

194.025,94

60.429,02

60.452,52

305.796,51

17.327,91

59.780,45

15.755,48

65.130,31
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06

11
04
04
04

09
15
09

09

33G

312

920

492

492

151

920

165

151

61938

62200

62600

62601
62602

62700

63200
63300

63500

Inversió

Inversió

Inversió

Inversió

Inversió

Inversió

Inversió

Inversió

Inversíó

reposició ¡nf. i bens us general

nova assoc. Funcionament servéis

nova assoc. Funcionament servéis

nova assoc Funcionament servéis

nova assoc, Funcionament servéis

nova assoc. Funcionament servéis

repós assoc. Funcionament servéis

repós assoc. Funcionament servéis

repós assoc, Funcionament servéis

156.398,95

22.159,90

10.018,44

220.971,71

17.217,09

20.000,00

12.603,48

67.752,28

7.220,07

TOTAL 2.046.514,66

FINANQAMENT

87000 Romanen! tresoreria 2.046.514.66

TOTAL 2.046.514,66

SEGON.- Donar compte al Pie de la Corporació de la present resolucíó en la
primera sessió ordinaria que aquest celebri, de conformitat amb I' establert en
1'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Així ho disposo per aquest decret que s'incorporará a! Llibre de resolucions de
1'Ajuntament amb número i data que consta a l'encap9alament.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament en Pie, es dona per assabentat.

3.- PACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE UALCALDIA 76/2017 D'APROVACiQ
DEL PLA PRESSUPOSTARI A IVUG TERhflfNI PEL PERÍODE 2018 A 2020.

El Sr. Interventor acctal. explica que la Llei Orgánica cfestabilítat pressupostária i
sostenibilitat financera estableix que les Administracions Publiques elaboraran un
pía pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcará 1'elaboració deis seus
pressupostos anuals. En aquest aspecte han fet una proposta de resolució d'una
previsió de les liquidacions deis ingressos, deis anys 2018, 2019 i 2020.

Es dona compte del Decret de 1'Alcaldia, de data 15 de mar? de 2017, que diu
literalment:

DECRET DE UALCALDIA NÚM. 076/2017

1.ANTECEDENTS
En data 14 de mar<? de 2017 s'emet 1'informe d'lntervenció relatiu a 1'elaboració del
pía pressupostari a mig termini, coherent amb els objectius d'estabilitat
pressupostária, deute públic i regla de la despesa.

2. FONAMENTS DE DRET

L'article 29.1 de la Llei Orgánica 2/2012, de 27 d'abril, d'estab¡[itat pressu posta ría i
sostenibilítat financera (LOEPSF, en endavant), estableix que les Administracions
Publiques elaboraran un pía pressupostari a mig termini en el qual s'emmarcará
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1'elaboració deis seus pressupostos anuals i a partir del qual es garantirá una
programado pressupostária coherent amb els objectius d'estab¡l¡tat
pressupostária, deute públic i regla de la despesa.

Larticle 6 de 1'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen
les obligacions de subministrament d'informac¡ó previstes a la Llei Orgánica
2/2012, de 27 cTabril cCEstabilitat pressupostária i sosten i bilitat fínancera,
determina 1'obligació de remetre anualment abans del 15 de mar? de cada any, els
plans pressupostaris a mig termini en els quals s'enquadrará 1'elaboració del
pressupostos anuals.

3. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

Pertant, propaso que s'acordi:

3.1. Aprovar el pía pressupostari a mig termini peí període 2018 a 2020, d'acord
amb el següent detall:

INGRESSOS

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3

Capítol 4
Capítol 5
[ngressos corrents

Capítol 6

Capítol 7

Ingressos de capital

Capítol 8

Capítol 9

Ingressos financers

INGRESSOS TOTALS

DESPESES

Capítol 1
Capital 2

Capítol 3
Capítol 4

Capítol 5

Despeses corrents

Capítol 6
Capítol 7

Despeses de capital

Capítol 8

Capítol 9
Despeses financeres

DESPESES TOTALS

PREV LIQ
2017

12.985.306

90.000

77.804

977.280

85.981

14.216.372

o
o
o
o
o

o
14.216.372

2017
2.523.383

3.840.683

7.040

1.927.125

o
8.298.230

2.741.971

155.000

2.896.971

o
o
o

11.195.202

PREVISIÓ
2018

13.115.159

90.900

78.582

978.258

86.067

14.348.966

o
o
o
o
o
o

14.348.966

2018

2.548.616

3.917,496

7.110

1.950.000

o
8.423.223

2769.391

156.550

2.925.941

o
o

o
11.349.164

PREVISIÓ

2019

13.246.311

91.809

79.368

979.236

86.153

14.482.877

o
o
o
o
o

o
14.482.877

2019
2.574.102

3.995.846

7.182

2.000.000

o
8.577.130

2.797.085

158.116

2.955.201

o
o
o

11.532.331

PREVISIÓ
2020

13.378.774

92.727

80.162

980.215

86.239

14.618.117

o
o
o

o
o
o

14.618.117

2020

2.599.844

4.075.763

7.253

2.000.000

o

8.682.860

2,825.056

159.697

2.984.753

o
o
o

11.667.612
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3,2. Trametre, abans del 15 de man?, el pía pressupostari a mig termini al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Publiques.

3.3. Donar compte al Pie, en la primera sessió que se celebri, de 1'aprovació del
pía pressupostari a mig termini.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament en Pie, es dona per assabentat.

4.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU. DE LA RATIFICAC1Ó DE UACORD DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 16 DE FEBRER DE 2017 D'ADHESIÓ AL
PLA EXTRAORDINARI DIASSISTÉNC1A FINANCERA LOCAL 2017.

El Sr. President explica que en aquest punt 1'Ajuntament d'Ascó s'adhereix a un
conveni que es va subscriure al seu día entre la Generalitat de Catalunya i la
Diputado de Tarragona que el que fa es facilitar el pagament avan^at de dos fons
de cooperació loca! que tenim pendents, en ¡a quantia total de 93.749,16 €.

El Sr. Interventor acctal. comenta que a la Comissió Informativa la Sra. Regidora
va preguntar si s'havia cobrat el conveni de 1'any anterior, i respon que es va
cobrar el 24 cTagost del 2016.

La Sra. Daura diu que no teñen cap comentan per la seva part.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
d'Hisenda, de data 30 de gener de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 16 de febrer de 2017 va adoptar,
entre altres, el següent acord:

2.8.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÉNCIA FINANCERA
LOCAL 2017.

Ates que la Diputado de Tarragona ha signat un conveni amb la Generalítat de
Catalunya per desenvolupar el Pía extraordinari d'assisténcia financera local 201 7.

Ates que, en virtut d'aquest acord, la Diputado de Tarragona facilita el pagament
avangat de !limport que els ha facílitat !a GeneralÍtat de Catalunya de les obligacions
reconegudes que es traben pendents de pagament.

Ates que s'ha de presentar el document d'adhesió abans del 15 de marg de 2017.

Per tot 1'exposat, la Junta del Govern Local acorda, per unanimítat:

PRIMER.- Que 1'Ajuntament d'Ascó s'adhereix at Conveni subscrit entre la Generalitat
de Catalunya i la Diputado de Tarragona, publícat a la Seu electrónica de la Diputado
efe Tarragona, amb qué s'Qstableix el Pía extraordinarí cfassisténcia financera local
2017.

SEGON.- Que d'acord amb el que es preveu en 1'esmentat Conveni, sol-licíta a la
Diputado de Tarragona un pagament per import de 93.749, 16 euros, per compte deis
crédfts que 1'entítat té respecte de la Generalitat de Catalunya que es detallen tot
seguit:
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Doc. Fmancer

5000063311
5000400241

Text de posícíó

FCLC 2014 ajuntaments anualitat 2015

Fons Cooperado Local, ajuntaments, 2015

Import

31.175,87 €

62.573,296

TERCER.- Que, en garantía de la devolució de 1'avangament sol-licitat, ¡'Ajuntament
d'Ascó, transmet a favor de la Diputado de Tarragona efs drets de cobrament deis
crédíts esmentats, de manera que, per quedar allíberada de! deute, la Generalitat del
Catalunya els ha de fer efectius directament a aquesta Diputado.

QUART.- Donar compte d'aquest acord al proper Plenarí de la Corporació per a ¡a
seva ratificado."

Aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporadó, per unanimitat
1'adopció del següent acord:

ÜN1C.- Ratificar 1'acord de la Junta de Govern Loca! de data 16 de febrer de 2017
cfadhesió al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de
Tarragona, publicat a la Seu Electrónica de la Diputado de Tarragona, amb que
s'estable¡x el Pía extraordinari d'assisténcia financera local 2017.

Aseó, 27 de mar? de 2017

Vist 1'exposat, ['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.

5.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI S'ESCAU. DE LA REVOCACIÓ DE LA
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ TRIBUTARIA 1 RECAPTACIÓ
D'INGRESSOS LOCALS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PEL
QUE FA AL SUBTRIBUT 840 - CONSERVACIÓ DE CEMENTIRI.

El Sr. President explica que en sessió plenária de 31 d'octubre de 2016 es va
acordar, entre altres, suprimir el punt 4. CONSERVACIO I EMBELLIMENT DEL
CEMENTIRI, al punt número 7 de ¡'Ordenanza Fiscal Reguladora de la Taxa de
Cementiri Municipal. Dona que la recaptació de tributs está delegada en la
Diputado, en 1'organisme autónom Base, es propasa la revocació de la delegado
de les facultáis indicades. D'aquesta manera el que es fa es la revocació de la
recaptació, tant en perlode voluntari com en període executiu i a la vegada la
¡nspecció de la taxa del cementiri.

La Sra. Daura comenta que es lógic que si no existeix la taxa que s'hag¡ de fer la
revocado.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
cTHisenda, de data 30 de gener de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISS1Ó INFORIVIATIVA D'HISENDA

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, (en
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la
competencia d'assisténcia i cooperació jurídica, económica i técnica ais municipis.
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En el mateix sentit, els articles 3.1.k) i 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre de
2015, de régim jurídic dei sector públic, (en endavant LRJSP) estableix que Íes
Administracions Publiques prestaran, en I' ámbit propi, !a cooperació i assisténcia
actives que altres Administracions poguessin sol-licitar per refica? exercici de les
seves competéncies.

En data 30 de maíg de 2002, el pie de 1'Ajuntament d'Ascó va adoptar un acord de
delegado en materia de, entre altres, recaptació en període voluntari, en període
executiu i la inspecció, de la taxa del cementiri, deiegació que es va acceptar peí
Pie de la Diputació de Tarragona en data 28 de juny de 2002.

En data 24 de setembre de 2002 es va signar el conven! regulador de ¡a delegado
de facultáis de gestió, liquidado, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la
Diputado de Tarragona, 1'abast de! qual, que es detallava en el corresponent
acord de delegado.

En sessió plenária de 31 d'octubre de 2016 es va acordar, entre altres, suprimir el
punt 4. CONSERVACIÓ I EMBELLIMENT DEL CEMENTIRI, quota anyal de
1'article 6 (Quota tributaria) de rOrdenanQa Fiscal núm, 7 Reguladora de la Taxa
de Cementiri Municipal.

Es considera necessari revocar la delegado de les facultáis en materia de
recaptació en període voluntari, en període executiu i la inspecció de la taxa del
cementiri aprovar un nou annex al conveni regulador abans esmentat, en el qual
no figurin les delegacions objecte de revocado

Vist 1'exposat, aquesta Comissió Informativa proposta al Pie de la Corporació per
unanimitat 1'adopció del següent acord:

PRIMER.- Revocar la delegació de les facultáis indicades a continuado, la
titularitat de les quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat amb 1'establert a
1'article 106.3 de la LRBRL i alsarticles 3.1.k) i 141 de la LRJSP.

Revocació de la recaptació en període voluntari, en perfode executiu ¡
la inspecció de la taxa del cementiri.

SEGON.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l'annex 1 del
conven! regulador

TERCER.- Notificar el present acord a la Diputado de Tarragona.

QUART.- Facultar al Sr. Alcalde de 1'Ajuntament d'Ascó per la formalització
cTaquells documents que siguin necessaris per 1'execució o desenvolupament del

present acord.

Aseó, 27 de mar? de 2017

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

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

En aquest moment el Sr. Interventor acctal. abandona la sessió.
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ÁREA DE GOVERNACIÓ

6.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL NOMENAMENT DE REPRESENTAT
DEL GRUP MUNICIPAL IA-FIC COM A VOCAL DEL CONSELL RECTOR DE
VÍDEO ASCO TELEVIS1Ó.

El Sr. President explica que el Consell Rector de Vídeo Aseó Televisió va
comunicar que causava baixa com a vocal del Conseil ef Sr. Josep Miquel Sans
Serra, que estava proposat peí grup Independents d'Ascó i tant el seu grup com
1'Alcaldia fan la proposta d'¡ncorporadó en aquest consell rector del Sr. Jesús
Munté Pradas.

La Sra. Daura comenta que no teñen cap inconvenient en quina sigui la persona
que formi part deis diferents consells, pero com creuen que es una qüestió interna,
s'abstenen a la votado.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Governació, de data 30 de gener de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COIVHSSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ

Vista la notificado de 1'acord del Consell Rector de Vídeo Aseó Televisió de data
24 de gener de 2017, mitjan9ant la qual es comunica la baixa com a vocal
d'aquest Consell Rector del Sr. Josep Miquel Sans Serra, proposat peí Grup
Municipal 1A-FIC.

Vist el que disposa 1'article 8 lletra c) deis estaíuts de ¡'esmentat organisme
autónom, segons el qual el nombre de vacáis será de fins a sis, designáis pe! Pie
de la Corporació, entre persones que per llurs característiques personáis o
representativitat corporativa o associativa, afavoreixin la qualitat, pluralitat ¡
independencia en la gestió de 1'emissora, essent proposats pels diferents grups
polítics a parts iguals.

Ates que es necessari nomenar un nou membre vocal del Consell Rector de Vídeo
Aseó Televisió.

Vista la proposta efectuada pels Grup Municipal IA-FIC, així com la proposta de
1'Alcaldia, aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació per
unanimitat 1'adopció del següent acord:

PRIMER.- Nomenar al Sr. Jesús Munté Pradas, com a vocal del Consell Rector de
VAT, a proposta de) Grup Municipal IA-FIC.

SEGON.- Notificar el present acord a la persona interessada així com a Vídeo
Aseó Televisió.

No obstant aixó, el Pie de la Corporació decidirá el que estimi convenient.

Aseó, 27 de mar? de 2017

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament en Pie, amb ef vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
ERG) i 4 en abstenció (CDC) acorda:

PRIMER.- Aprovar el dictamen de la Comissió Informativa de Governació en els
termes transcrits.
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7.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU. DE LA IMATGE (IVIARCA)
CORPORATIVA PER L'ÁREA DE CULTURA I TURISME.

El Sr. President explica que s'ha volgut crear una imatge corporativa que s'utilitza
tant peí turisme com per a cultura ¡ es tracta d'actualitzar la marca que hi havia fins
ara que era la silueta del Castell i creuen que d'alguna manera es dona a aquestes
2 árees un sentit no tant serios. S'ha fet una ¡matge, un logo amb colors. Demana
a la Sra. Montserrat Lemna si ho vol explicar amb una mica mes de detall.

La Sra. Lerma explica que han volgut crear una nova marca i un nou logo. Van
comentar per canviar la imatge patrimonial del poblé, seguint per la imatge
paisatgística del poblé i ara voien fer una marca que no sigui tant seriosa, que
sigui mes moderna, mes oberta i han volgut d'alguna manera fer constar varis
punts que son importants dins del que es el logo i 1'eslógan.

Explica que la "A" es de color roig perqué es el color de 1'escut d'Ascó. Adossada a
la lletra "A" está la Torre del Castell. La lletra "S" es de color lila, que es del dia
oficial en contra de la violencia de genere de dones, Es tracta d'alguna manera
que quedí constancia del nostre suport. La "C" de color taronja, es totalment
diferent, e! significat es la joventut, es la frescura i cfalguna manera Aseó es obert
a tothom. I després tenim la "O" de color verd al blau, el blau es el nostre color
institucional, color de la nostra bandera i el verd evidentment es el nostre riu,
¡'Ebre. I 1'eslógan va en al mateixa gama acromática. Comenta que teñen pensat
fer campanya de garres, bolfgrafs, enganxines, bosses per a la gent que vingui de
fora del poblé, comenta que slntentará que estigui llest per la fira.

El Sr. President explica que amb 1'eslógan el que han volgut es que, com es forma
part de la taula de turisme, la comarca en aquest cas també participa en el
patronal de turisme dins de la marca Terres de l)Ebre i han volgut d'alguna manera
acotar la nostra área al que es la nostra comarca i d'alguna manera identificar-nos
"Aseó, Ribera d'Ebre'1. Es tracta d'acotar el terme que al patronal de turisme diuen
Terres de i'Ebre, evidentment que estem una mica bastant mes desplazáis al nord
i la idea que té normalment la gent ¡ el concepte que té es que quan es parla de
Terres de 1'Ebre es té mes en compte la parí de la zona del Delta de 1'Ebre i
Tortosa cap a baix. Llavors han volgut acotar la marca nostra, en aquest cas la
Ribera d'Ebre. Demana si es vol fer algún comentari.

La Sra. Daura comenta que li sembla molt be que s'acot¡ al que es el riu perqué al
fina! es el centre de la nostra comarca, un punt moit especial. També es lógic que
es canvií la imatge del Castell. No h¡ ha dubte que es una ¡matge molt colorista
pero potser peí seu gust una mica massa. Llavors, tot i que troben be que
emprenguin aquesta acció i centrar-ho sobretot en el que seria el riu i el castell,
que al final son ¡es coses mes representatives del nostre poblé, s'abstindran en la
votació.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de !a Comissió Informativa
de Governació, de data 30 de gener de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ

Vist que per part de les Regidories de Cultura i Turisme d'aquest Ajuntament s'ha
considerat necessária la creado cTuna imatge (marca) corporativa per aquesta
Área.
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Vist el manual d'ldentitat Corporativa, per 1'aplicació de la marca "ASCO Viu la
Ribera d'Ebre!" elaborat per Optim.gr, SCP, a proposta de les Regidories de
Cultura ¡Turisme.

Aquesta Comissió Informativa proposa al Pie de la Corporació, per unanimítat
1'adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar el manual dldentitat Corporativa per 1'aplicació de la marca
"ASCO Viu la Ribera d'Ebre".

SEGON.- Donar difusió del present acord nnitjan9ant página web i Vídeo Aseó
Televisíó.

Aseó, 27 de mar? de 2017

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament en Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
ERG) i 4 en abstenció (CDC) acorda:

PRIMER.- Aprovar el dictamen de la Comissíó Informativa de Governació en els
termes transcrits.

8." PACIÓ DE COIVIPTE DELS DECRETS DE POSTULACIÓ PROCESSAL
EFECTUATS PER UAJUNTAMENT PER A LA DEFENSA DELS SEUS
INTERESSOS EN DIFERENTS ORDRES JURISDICCIONALS.

El Sr. Presídent explica que es dona compte del Decret número 24/2017 que es
una ¡nterposjció de recurs contenciós adminisEratiu que fa la Subdelegado del
Govern peí tema de 2 contractes menors cTobres del CoHegi. Tot i que val a dir
que s'ha justificat dient que son 2 obres completament diferents, la Subdelegació
el que fa es ¡nterposar recurs contenaos admmistratiu i el que es fa amb aquest
decret es nomenar al Sr. Oriol Auqué per la defensa deis nostres ¡nteressos.

Es dona compte al Decret de ['Alcaldia núm. 24/2017, de data 30 de gener de 2017,
que diu fiteraiment

DECRET D'ALCALDIA NÜM. 24/2017

Ates que peí Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Tarragona s'ha notificat
a aquest Ajuntament la interposició del recurs contenciós administratiu ordinari
núm. 437/2016, interposat per la Delegació del Govern a Catalunya, contra els
Decrets de 1'Alcaldia núms. 208/2016 i 209/2016, de data 6 de juliol, pels quals
s'adjudica a Vintar Servéis Generáis, S.L. els contractes menors de 1'obra de
"Millora de les condicions de protecció contra incendis i tancaments exteriors de
1'Escola Sant Miquel d'Ascó" i "Millora del Saló d'Actes de 1'Escola Sant Miquel
cTAscó".

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 la redacció donada per
la Llei 11/1999, de 21 d'abril, així com en la modificació efectuada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures pera 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 refós de la Llei municipal i de réginn local de Catalunya,
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correspon aaquesta Alcaldía 1'exercici de les accions judicials ¡ administratives
necessáries per a la defensa de 1'Ajuntament, en ordre principalment a designar la
postulado processal que defensi els interessos municipals.

HE RESOLT:

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 contenciós
administratiu ordinari núm. 437/2016 al lletrat Sr. Oriol Auqué Pitarch.

SEGON.- Notificar la present Resolució per la qual s'estableix la postulació
processal d'aquesta Corporació en el recurs esmentat, al lletrat Sr. Oriol Auqué
Pitarch, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Tarragona, així com donar
compte al próxim Pie Municipal.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament en Pie, es dona per assabentat.

9.- PACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE UALCALDIA 77/2017 DE
DELEGACIÓ DE COMPETÉNCIES A FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL EN MATERIA DE PROCEDIMENT DELS CONTRACTES [VIENORS.

Es dona compte al Decret de 1'Alcaldia núm. 77/2017, de data 15 de mar? de 2017,
quediu literalment:

DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 77/2017

Ates que mitjan?ant Decret de 1'Alcaldia 196/2015, de 17 de juny, es resolgué
delegar, entre altres, les competéncies com a órgan de contractació respecte deis
contractes d'obres, de subministrament, de servéis, de gestió de servéis públics,
els contractes administratius especiáis, i els contractes privats quan el seu ¡mport
no superi el 10 per cent deis recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol
cas, la quantia de sis milions d'euros, inclosos els de carácter plurianual quan la
seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que 1'import acumulat de
totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit ais recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada (DA 2a.
TRLCSP), en la Junta de Govern Local.

Ates que per Decret de 1'Alcaldia núm. 401/2015 de 26 de novembre, es resolgué
avocar en aquesta Alcaldía, per motius cfagilització deis trámits de la contractació,
les competéncies que disposa la DA 2a. del Text Refós de la Llei de Contractes
del Sector Públic, atorgades mitjan^ant Decret d'Alcaldia 196/2015, de 17 dejuny,
en la Junta de Govern Local, peí que respecta a 1'aprovació deis contractes
menors.

Vist que per Decret de 1'Alcaldia 408/2015 de data 9 de desembre de 2015 es va
establir el procediment de tramitado administrativa de despesa, relativa ais
contractes menors quan el seu import sigui superior ais 18.000€ (iva exclós) pels
contractes cTobres i de 6.000€ (iva exclós) per la resta de contractes

Vist aíxí mateix el Decret de 1'Alcaldia 3/2016, de 4 de gener, peí qual es modifica
parcialment el Decret de 1'Alcaldia 408/2015.
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Vista la Base 41 de les d'Execució del Pressupost de 1'exercici 2017, aprovades
per acord del Pie de la Corporació de data 2 de febrer de 2017, que han entrat en
vigor en data 13 de marg de 2017.

En us de les facultáis atorgades per 1'artide 23 de la Llei 7/1985, de 2 djabril,
Reguladora de les Bases del Régim Local, modificada per la Llei 11/1999, de 21
d'abril, i els articfes 43 i 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí
qual s'aprova el Reglament d'0rgan¡tzacíó, Funcionament i Régim Jurídic de les
Entitats Locáis, HE RESOLT:

PRIMER.- Delegar en la Junta de Govern Local les competéncies que disposa la
DA 2a. del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, peí que respecta
a 1'aprovació deis contractes menors, quant 1'import sigui superior a 18.000 euros i
inferior a 50.000 euros en els contractes cTobres ¡ quant 1'import sjgui superior a
6.000 euros i inferior a 18.000 euros en els contractes de servéis,
subministraments I altres.

SEGON.- Mantenir la vigencia deis Decrets de 1'Alcaldia 408/2015, de data 9 de
desembre de 2015, i 3/2016, de 4 de gener, peí que respecta a la tramitado deis
expedients.

TERCER.- Notificar la present resolució a Secretaria i Intervenció IVIunicipal, així
com a la resta de departaments de 1'Ajuntament, per llur deguda aplicabilitat.

QUART.- Donar compte cTaquesta resolució a la Junta de Govern Local i Pie en la
propera sessió que se celebri.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament en Pie, es dona per assabentat.

10.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DE LA RESTA D'ÓRGANS DE GOVERN:
DECRETS DE UALCALDIA I ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Vist alió que es dísposa a 1'article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, peíqual
s'aprova el Reglament d'organ¡tzac!ó, funcionamení i régim jurfdic de les entitats
locáis i donant compliment a 1'acord 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
cTAIcaldia i Actes de Junta de Govem Local, que sindica a continuado:

Decrets núms. 400 a 433 de 2016
Decrets núms. 1 a 56 de 2017
Acta de data 14/12/2016
Acta de data 21/12/2016
Acta de data 30/12/2016
Acta de data 12/01/2017
Acta de data 18/01/2017
Acta de data 27/01/2017
Acta de data 02/02/2017
Acta de data 08/02/2017
Acta de data 16/02/2017
Acta de data 21/02/2017
Acta de data 02/03/2017
Acta de data 07/03/2017
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La Sra. Daura comenta que hi ha 2 decrets d'Alcaldia que eren el 17 i e! 29, en el que
consta que s'hauria de donar compte al Pie.

El Sr. President pregunta a qué tan referencia.

La Sra. Daura comenta que son els de la delegado de 1'Alcaldia.

El Sr. Presiden! comenta que al proper Pie que es tingui en compte i ja es donará
compte.

La Sra. Daura comenta també que en aquest Pie s'inclouen els decrets 76 i 77 i si be
el que s'han lliurat son els que han dit, h¡ ha un punt entre el 56 i el 76 que no s'han
lliurat, tot i que el 76 ¡ 77 s'estudien avui en aquest Pie i aquests no s'han lliurat

La Sra. Secretaria comenta que son cHntervenció.

El Sr. President comenta que al próxim Pie es portin i que es tingui en compte.

ÁREA TÉCNICA

11.- ESTUDI I RESOLUCIÓ, SI S'ESCAU, DE LES AL-LEGACIONS
PRESENTADES PER LA SRA. TERESA AMANDA FONDEVILLA PLA ENVERS
LES BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES PERSONES
JOVES PER A L'ADQUISICIÓ DEL PRIMER HABITATGE AL MUNICIPI
D'ASCÓ.

El Sr. President explica que per acord del Pie de data 2 de febrer de 2017 es van
aprovar inicialment les bases reguladores que regien per a les persones joves per
a 1'adquisició del primer habitatge al municipi d'Ascó. Abans de que es fes
1'aprovació definitiva, la Sra. Teresa Amanda Fondevilla Pía ha presentat
aNegacions contra les bases de referencia soHicitant que abans de la seva
aprovació definitiva es modifiquin. La recurrent fonamenta les seves aMegacions
amb una serie djargumentacions en les quals fa constar que els joves que opten
per establir la seva residencia habitual en espais fora del case urbá, els h¡
comporta les mateixes despeses que prácticament es pot teñir un dins del case
urbá. I una argumentado que té molta mes for^a es el fet diferendat d'aquestes
bases en el sentit de que es contraposen a la fínalitat que desenvolupa el Pía
Territorial de Polítiques de Joventut 2016 de la Generalitat de Catalunya, que en el
seu apartat V, punt 8.1, Emancipado i habitatge, diu "A mes, des deis territoris
rurals, es propasa un émfasi especial a treballar prioritáriament per a la
recuperado deis habitatges buits (habitatges familiars buits, habitatges d'entitats
bancáries, masies i cases de pagés).
Ateses aquestes al-legacions de referencia, fonamentades en la mateixa línia que
impulsa la Generalitat de Catalunya, el que es va proposar en el seu moment es
propasar al Pie estimar 1'aHegació cTaquesta senyora i, en conseqüéncia, procedir
a modificar les bases.

La Sra. Daura comenta que donar 1'oportunitat ais joves per poder establir-se al
municipi, independentment de si es ai case urbá o en zona rural que també es una
alternativa, els h¡ sembla be, sempre que es garanteixin les condicions d'aquest
habitatge pero com que ja s'ha redactat i es demanará la cédula djhabitabilitat,
aixó ja fará que estigui contemplat ¡ tingui unes condicions dignes d'habitatge.
Aleshores no teñen cap inconvenient, els hi sembla una bona proposta per a que
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el jovent pugui teñir alternatives i teñir una expectativa de cara a cTaltres
ocupacions que poden ser en 1'ámbit rural, per la qual cosa, aproven la proposta.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió
Informativa Técnica, de data 30 de gener de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TÉCNICA

Per acord de Pie de data 02/02/2017 es van aprovar inicialment les bases
reguladores de subvencions per a les persones joves per a l)adqu¡s¡c¡ó del primer
habitatge al municipi d'Ascó.

Lesmentat acord es publica en el Butlletí Oficial de la Provincia de data 20 de
febrer de 2017 ¡ en el Taulerd'Anuncis de la corporació, per un termini de 20 dies
cfexposició pública, finalitzant el mateixen data 20/03/2017.

Ates que en data 17/03/2017, RE núm. 703, la Sra. Teresa Amanda Fondevílla
Pía, ha presentat al-legacions contra les bases de referencia, soHicitant que abans
de la seva aprovació definitiva es modifiquin per evitar situacions discriminatóries,
permetent també la seva aplicació en 1'adquisició d'habitatges situats fora del case
urbá (subjectes ais mateixos requisits i condicions que s'estable¡xen per ais
habitatges situáis fora del case antic) sempre que disposin de la corresponent
cédula cThabitabilitat i siguin la primera residencia, habitual i permanent.

La recurrent fonamenía les seves ai-legacions amb les argumentacions que es
detallen a continuado:

> Slnsisteix en discriminar ais joves que opten per establir la seva
residencia habitual en espais rurals, fora del case urbá, quan aixó no
comporta generalment mes despeses que viure dins el nucli urbá. I que no
s'entenen aquests entrebancs si, tant 1'habitatge com qui sol-licita la
subvenció compleíxen tots els requisits menys el fet de trobar-se en ei
case urbá.

> Es pot admetre la discriminado positiva per a incentivar 1'adquisició
d'habitatges en el case antic del nucli urbá pero no pas la discriminació
negativa i sense fonament exposada.

> Pero la qüestió mes greu quan resulta que aquesta exigencia, de limitar la
subvenció exclusivament ais habitatges situáis al case urbá, es contraposa
amb la finalitat de la propia subvenció que, amb molt bon criteri, se
circumscriu literalment "en el marc que desenvolupa el Pía Territorial de
PolEtiques de Joventut 2016 de la Generalitat de Catalunya", que en elseu
apartat V, punt 8.1 Emancipado ¡ habitatge, cfiu "A mes, des deis territoris
rurals, es proposa un émfasi especial a treballar prioritáriament per a la
recuperado deis habitatges buits (habitatges famíliars buits, habitatges
d'entitats bancáries, masies i cases de pagés)

Atesa 1'al-legació de referencia, fonamentada en la mateixa línia que impulsa la
Generalitat de Catalunya en el seu Pía Territorial de Polítiques de Joventut 2016
de la Generalitat de Catalunya, una de les bases en les que es fonamenten els
ajuts i així slestipula en la cláusula primera de les bases "Finalitat", i tenint en
compte que es tracta d'un ajut per 1'accés deis joves al seu primer habitatge, qui
poden optar peí camp com a opció de vida.

?246004 F 47



Per tot 1'exposat aquesta Comissjó Informativa Técnica proposa per unanimitat
1'adopció del següent acord:

PRIMER.- Estimar 1'al'legació presentada per la Sra. Teresa Amanda Fondevilla
Pía (R.E. 703 de 17/03/2017) i, en conseqüéncia, procedir a la modificado de les
bases en el sentit que es detalla a continuació:

*t* Base Quarta. Condicions i requisits

Afegir un nou punt, el 12, i que 1'actual punt número 12 passi a ser el número 13.
El nou punt hade dir:

12.- En el cas de masies ¡ cases de pagés, també es obligatorí que disposin de la
corresponent cédula d'hab¡tabilitat i que compleixi amb la normativa urbanísfica
aplicable.

<* Base cinquena. Quantia de la subvenció.

1. Per a la compra d'hab¡tatge, al case antic (edifícacions i terrenys assignats a
la zona A1 a la revisto de les normes subsidiarles 1997):

> Amb un import máxim de 20.000 € per habitatge i del 60% de 1'import de
1'escríptura de compra venda, es fixa en la quantitat de 108,18€/m (els m
serán els que constin a 1'escriptura pública)

2. Per a ¡a compra d'hab¡tatge, a la resta de zones de! case urbe (edíficacions
/ terrenys inclosos en sol urbá a la revisió de les normes subsidiarles 1997) i a
masies i cases de pagés en zona rústica;

> Amb un import méxim de 15.000 € per habitatge i de! 60% de ¡'import de
1'escríptura de compra venda, esfixa en la quantitatde 108,18€/m2 (els m
serán els que constin a ¡'escríptura pública)

*:* Base sisena. Sol-licituds

Afegir un nou punt, dins deis punts requerits en el punt primer, com a
documentado a soHicitar, El nou punt ha de dir:

> Cédula cfhabitabilitat en e! cas de masies i cases de pagés

SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Teresa Amanda Fondevilla Pía.

TERCER.- Incorporar aquest nou redactat al text definitiu de les bases de
subvencions.

Aseó, 27 de mar? de 2017

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

PRIMER.- Aprovar el dictamen de la Comissió Informativa Técnica en els termes
transcrits.
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12.- ESTUDI I APROVACIÓ DEFINITIVA, SI S'ESCAU. DE LES BASES
REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LES PERSONES JOVES PER A
L'ADQUISICIÓ DEL PRIMER HABITATGE AL MUNICIPI D'ASCO.

El Sr. Presiden! explica que per acord del Pie del día 2 de febrer de 2017 es van
aprovar inicialment les bases reguladores de subvencions per al joves i vist el
contingut de la cláusula 9 en el qual es veuen unes incompatibiiitats peí que fa a la
subvenció de rehabilitado i compra, el que es fa es incorporar cfofjci el que es
transcriu en aquest punt nové.

Tot seguit llegeix la cláusula 9:

"Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions publiques,
1'ajut tindrá la condicíó de compatible amb íes que puguin lliurar altres organísmes i
amb les própies de 1'Ajuntament

La Sra. Daura explica que tal com van dir en 1'aprovació inicial d'aquestes bases,
trobaven a faltar aquest marc mes ampli, van dir que ho consideraven restrictiu i en
aquella ocasió van votar en contra per aquest sentit. També van expressar que si es
modificava, votarien a favor. Per la qual cosa, voten que sí en aquesta modificació.

Peí Sr. Presiden! es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 30 de gener de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TÉCNICA

Per acord de Pie de data 02/02/2017 es van aprovar inicialment les bases
reguladores de subvencions per a les persones Joves per a 1'adquisició del primer
habitatge al municipi d'Ascó.

Uesmentat acord es publica en e! Butlletí Oficial de la Provincia de data 20 de
febrer de 2017 i en el Tauler d'Anuncis de la corporació, per un termini de 20 dies
d'exposició pública.

El termini d'exposjció pública finalitzá en data 20/03/2017 ¡ procedeix la seva
aprovació definitiva, si be, a priori, es vol incorporar una modificado d'ofici.

Vist el contingut de la cláusula novena de les bases, amb el següent tenor literal:

"NOVENA.- COMPATIBILITAT
Sense perjudicí del que pugui estabtír-se per altres actministradons publiques,
1'ajut tindra la condició de compatible amb ¡es que puguin lliurar altres organismes,
amb 1'excepció i les condicions que es preveuen en el parágraf següent.
En el cas de sol-licitar, peí mateix habitatge, 1'ajut que es regula a tes presente
jbases / 1'ajut per a la realització d'obres de condicionament i consolidado
d'immobles al municipi d'ascó, 1'import máxim de subvenció per habitatge fixat a la
cláusula cinquena de les presents bases será el máxim que es poc/rá atorgar per
persona/es propietáríes i habitatge entre ambdues subvencions."

Vist que s'ha reconsiderat la qüestió d'acord amb 1'actual context de crisi i
dificultats deis nostres joves per a treballar i per a formar una familia, per
emancipar-se i a tal efecte es proposa la seva modificado, amb el següent text
resultan!
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"NOVENA.- COMPATIBILITAT
Sense perjudíci de! que pugui estabtir-se per altres admimstracions publiques,
1'ajut tindra la condició de compatible amb ¡es que puguin lliurar altres organismes i
amb les própies efe 1'ajuntament. "

Ates que en data 17/03/2017, RE núm, 703, la Sra. Teresa Amanda Fondevilla
Pía, ha presentatal-legacions contra les bases de referencia, sol-licitantque abans
de la seva aprovació definitiva es modifiquin per evitar situacions discriminatóries,
permetent també la seva aplicació en 1'adquisició d'habitatges situats tora del case
urbá (subjectes ais mateixos requisits i concficions que s'estableixen per ais
habitatges situáis fora del case antic) sempre que disposin de ta corresponent
cédula d'habitabil¡tat i siguin la primera residencia, habitual i permanent,
aNegacions que han estat estimados per aquesta Comissió Informativa.

Per tot 1'exposat aquesta Comissió Informativa Técnica proposa per unanimitat
1'adopdó del següent acord:

PRIMER." Incorporar la modificado d'of¡ci transcrita en la part expositiva, al
contingut de les bases reguladores de subvencions per a les persones joves per a
1'adquisició del primer habitatge al municipi d)Ascó, quedant redactada la base
novena d'acord amb el següent contingut:

"NOVENA.- COMPATIBILITAT
Sense perjudici del que pugui estabtir-se per altres admmistracions publiques,
1'ajut tindrá la condició de compatible amb les que puguín lliurar altres organísmes i
amb les própies de llajuntament. "

SEGON.- Incorporar la modifícació del contingut de les al-legacions presentades
per la Sra. Teresa Amanda Fondevilla Pía (R.E. núm. 703 de 17/03/2017) al
contingut de les bases reguladores de subvencions per a les persones joves per a
1'adquisició de! primer habitatge al municipi d'Ascó, quedant redactades les bases
quarta, cinquena i sisena d'acord amb el següent contingut:

<* Base Quarta. Condicions i requisits

Afegir un nou punt, el 12, ¡ que l'actua[ punt número 12 passi a ser el número 13.
El nou puntha de dir:

12. - En e/ cas de masies i cases de pagés, també es obligatorí que disposín de la
corresponent cédula d'habttabtlttat i que compleixi amb la normativa urbanística
aplicable.

*:* Base cinquena. Quantia de la subvenció.

3. Per a la compra d'hab¡tatge, al case antic (edíficacions i terrenys assignats a
la zona A1 a la revisió de les normes subsidiaríes 1997):

> Amb un import máxim de 20.000 € per habítatge ¡ del 60% de 1'import de
1'escríptura de compra venda, es fixa en la
serán e/s que constin a 1'escriptura pública)
1'escríptura de compra venda, es fixa en la quantitatde 108,18€/m2 (els m
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4. Per Q la compra d'habitatge, a la resta de zones del case urbá (edificacions
/ terrenys ¡nclosos en sol urbe a la revisto de les normes subsidiarles 1997) i a
masies i cases de pagés en zona rústica:

> Amb un import máxím de 15.000 € per habitatge ¡ del 60% de 1'import de
1'Qscríptura de compra venda, es fixa en la quantitat de 108,18€/m (els m
serán ets que constín a 1'escríptura púbííca)

*;* Base sisena. Sol-licituds

Afegir un nou punt, dins deis punts requerits en el punt primer, com a
documentado a sol-licitar. El nou punt ha de dir:

> Cédula cThabitabilitat en el cas de masies ¡ cases de pagés

TERCER.- Aprovar definitivament les bases reguladores de subvendons per a les
persones joves per a 1'adquisició del primer habitatge al municipi d'Ascó, amb la
incorporado de les modificacions esmentades ais apartats primer i segon i
procedir a la publicado d'aquesta aprovació definitiva al Butlletí Oficial de la
Provincia de Tarragona
No obstant, la Corporació acordará alió que estimi pertinent.

Aseó, 27 de mar? de 2017

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

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

13.- ASSUMPTES D'INTERÉS.

El Sr. Florido comenta que dins deis assumptes cTinterés volen dir que ja ha entrat
a 1'Ajuntament un escrit d'una empresa interessada en la ¡mplantació al nostre
polígon industrial. Quan portin el dossier que será el dimarts o dimecres de la
setmana que ve tindran una reunió i ja aniran informant del que es tracta, etc. es
una empresa que fa biodiésel a partir d'un reciclatge de plástics. Per tant, creu que
es important que avui, dins deis assumptes cTinterés es parli d'aixó.

Explica també que volen traslladar a la brigada de lloc. Lempresa Azcón va
acabar el seu contráete de la nau que tenia ai polígon i donat que es una nau que
té oficines, vestuaris i dutxes, han vist que era una oportunitat ímportant per
traslladar la brigada del lloc que está ara en aquests moments i traslladar-la a
aquesta nau, aprofitant 1'estructura que deixa aquesta empresa. Volen agafar una
part de la mateixa nau de 1'altre costat i així les comunicarien per dins i a Faltre
costat h¡ hauria el taller i d'aquesta forma comentaran a deixar lliure i netejar tota
la part del darrera de la residencia per, en un futur, fer un pare i un jardí per la gent
gran que pugui sortir a passejar i prendre el sol en aquella zona. Comenta que
están en aquest trámit i quan tinguin arreglada la nau, comentaran a traslladar els
estris de la brigada i el material cap allí; explica també que a la part de
1'escorxador es fará un projecte per arranjar-lo per a tapar la fagana, canviar
aquella coberta que es d'uraiita i tapar en la mesura que puguin els murs del
darrera que son de formigó. A part d'a¡xó deixaran 1'escorxador per a coses mes
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voluminoses de la brigada, coses que només s'utilitzen una vegada a 1'any,
carrosses de reis. I el funcionament del dia a día de la brigada ja es faria al
polfgon.

Comenta també que en un pie van comentar 1'estat de la paret de Cal Cavaller que
dona a la carretera, que h¡ ha una esquerda important. Se 1¡ va demanar a
1'empresa Récop que es especialista en aquest tipus de restauracions que digués
la seva opinió per tal de comenQar aquesta reparado. Comenta que els hi van dir
que hi havia un problema i es que quan es van fer ¡es obres de consolidado, es
van fer unes bigues molt grans de formigó dins de la casa perqué no tambes i peí
que s'ha vist aquestes bigues el que están comportant es que están empenyent la
casa cap aquel! costal, es a dir, que amb reparar 1'esquerda no n'hi hauria prou ¡
aixó els h¡ comportará fer un projecte perqué segurament s'hauran de fer
micropilots a tota la part de la carretera per la part de dins per aguantar la
estructura. Els hi van dir que si volien cosir la fa?ana, es podría fer, pero no era la
saludó. Comenta que tot aquest bloc de fomnigó que es va fer dins de 1'estructura
1'está espenyent i el pes cTaquesta estructura está espenyent tota la casa cap a la
carretera, per tant, es una obra que quan tinguin el projecte, 1'execuEaran de
manera urgent, ja que es un tema serios, perqué aquest bloc no para d'espényer.

Explica també que comencen les obres del Carrer Margarita Xirgú i que ho diu
perqué aquest carrer es el lloc que faran la primera prova de com valen que quedi
el paviment i que es vol teñir tot el paviment deis carrers de manera homogénia,
que es el lógic. Aquells carrers que no teñen molt tránsit d'una manera i els carrers
transitáis en vehicles cTuna altra manera.

El Sr. President diu que vol comentar unes qüestions molt importants peí nostre
poblé. El día 9 de mar9 es van reunir varis alcaldes, en aquest cas els que formem
part de la comissió de seguretat dins de 1'associació peí qual pertany l)Ajuntament
d'Ascó que es 1'Associació de Municipis en árees nuclears. Es van reunir al
Ministeri de 1'lnterior amb el Subsecretari del Ministeri de 1'lnterior i també es van
reunir amb el director de la Direcció General de Protecció Civil. Comenta que com
tots saben ¡ en algún comité local d'¡nformació que han vingut s'ha fet menció i així
s'ha vingut reivindicant aquests dies des d'aquests fórums, hi havia un compromís,
hi havia un conveni que es va renovar pero que ja existía i en el qual la Direcció
General de Protecció Civil es comprometía a actualitzar, dins deis plans
d'emergéncia, els plans fent exercicis, fent simulacres i a la vegada tot aixó
requería d'un esfor? económic, en el qual molts ajuntaments, inclosos nosaltres, 2
ajuntaments concretament d'aquí de 1'área d'Ascó, que son Aseó i La Torre de
1'Espanyol i 2 ajuntaments vems de la zona, que son Pratdip i VandeUós-Hospitalet
de 1'lnfant, dones es vam trabar en una sorpresa desagradable en el qual nosaltres
vam comentar una campanya d'una mica de sensibilització a la població perqué
tenien previstos de fer aquests exercicis i resulta que la Direcció General de
Protecció Civil no disposava deis recursos suficients per a poder fer vindre a la
gent aquí al nostre territori. Aleshores la seva gran preocupació la van traslladar
directament al Subsecretari cTEstat en aquest cas i alif també estava present ei
Director de Protecció Civil, al qual II van transmetre el malestar que els hi comporta
tot aixó i que d'alguna manera es fes tot 1'esfor? necessari per a que la Direcció
General de Protecció Civil tingui recursos, tingui mérits i tingui un pressupost. No
van anar a reclamar-li res, els hi van dir molt ciar que ells no valen diners, que el
que volen son mitjans. D)alguna manera el que reivindiquen es que tots saben que
¡a responsabilitat dins del pía d'autoprotecció en aquest cas es de 1'Alcalde.
L'Alcalde pot estar a Madrid, pot estar en molts altres llocs i que tant de bo no
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passi mai, pero quan pugui passar un accident que requereixi de 1'activació del pía
cTemergéncia dones el que reivindiquen d'alguna manera es que hi hagi personal,
personal de la Direcció General, personal aquí en formado, Llavors van
transmetre per part de! Ministeri de 1'lnterior que enguany es comprometria acabar
aquests exercicis, que aquests exercicis han estat parats des de fa molts anys i
concretament la setmana que ve teñen una reunió a la Subdelegado del Govern i
en principi teñen previst que peí mes de maig es comenci en els temes de
simulacre. Informa també que en aquest cas el IVIinisteri es va comprometre a que
els 3 milions que tenia en aquest cas la Direcció General per a fer tot aixó, es va
reduir a la meitat, en ¡a conjuntura de la crisi, i que a 1'any 2018 es comprometien a
intentar dotar aquesta partida per anar actualltzant.

Per un altre costat, explica que el dia 22 de mar? van teñir una reunió amb el
Secretan d)Estat d'Energia per un tema que els té preocupáis a tots, que es el
tema que afecta a la Central Nuclear. Fa poc el Consell de Seguretat Nuclear al
seu plenari va aprovar el fet d'augmentar la llicéncia a la Central Nuclear de
Garoña. En aquest cas el Consell de Seguretat Nuclear es va pronunciar en
aquest aspecte, Tots saben que al final tot aixó s'ha d'aprovar al Congres deis
Diputáis. D'alguna manera h¡ ha 1'enrenou de saber si la Central Nuclear d'Ascó,
que porta 38 anys que está en funcionament el primer grup, si s'ha de renovar la
¡licencia, dones s'hauria d'¡niciar els trámits 3 anys abans i per tant ens tocaría
aviat. D'alguna manera voldrien saber quina es la postura de 1'Estat, saben que el
Govern de 1'Estat no compta en una amplia majoria per poder preñare decisions
pero sí que van voler mostrar-li al Secretan d'Estat d'Energia tot el que pot passar.
Comenta que son molt conscients de que 1'energia nuclear algún dia s'acabará, no
saben si será d'aquf 10 o d'aquí 20 o d'aquí 5 anys, el que sí que tenim es una
gran consternado peí que ha passat en altres zones i aquí el que han d'entendre
es que al seu moment, quan van tancar a Zorita, dones allí hi havia establert un
pía de desenvolupament económic alternatiu, al que ja tenien la Central Nuclear i
que al seu moment la fundado Enresa, que era la fundació en aquest cas que
permetia fer convenís ¡ poder tirar endavant, dones ha desaparegut. Llavors es
tracta de saber que es el que ha de passar, quina es la postura seva i tot aixó
tindrá un desenllag durant aquest any.

Comenta que els van rebre molt be, que va ser una persona molt entenedora, va
invitar directament ais municipis a participar directament del debat energétic que
s'haurá de fer al Congrés deis Diputats i per tant creuen que tenim molt a dir. A
vegades ens fan la política des de fora, pero no ens teñen en compte en les coses
d'aquí de casa, Prova d'aixó es com s'estan tramitant els ATI, en aquest cas
nosaltres no tenim res a dir mes que donar la llicéncia d'instal-lacio i tot i així es
donen compte que a vegades están tenint dificultats per a poder cobrar-la. Dins
d'aquests 6 mesas es debatrá al Congrés quin ha de ser el pía energétic estatal,
en qual s'ha de debatre un percentatge de 1'energia, que tots saben que motta
energía peí que fa ais temes renovables ja ve ¡mposada per Europa i hi ha un mixt
energétic que sobre un 20% s'haurá de debatre entre la energía nuclear i el carbó,
en definitiva.

Comenta que 1¡ van mostrar tota aquesta idiosincrasia que tenim aquí i d'alguna
manera que tingues en compte que si aixó tirava endavant o no tirava endavant,
dones que aquí, en algún moment o altre, necessitem d'un pía viable de
desenvolupament alternatiu económic. U van explicar el que ha explicat abans
deis temes de protecció civil i 1¡ van mostrar una mica la seva preocupado
sobretot peí que fa ais residus. En aquest cas tots saben que les piscines de la
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Central Nuclear, quan es van dissenyar les Centráis Nuclears, tenien una vida de
5 anys, es van ampliar, el pía de residus estatal no contempla la possibilitat de que
hagi cThaverATI, que tots saben que en el seu moment s'havia de fer un ATC, en
el qual Aseó es va postular per a fer-lo. Tots saben que del que rebem nosaltres
com a transferéncies de capital de 1'Estat, del Departament d'Energ¡a i Mines ve
una quantitat que son els fons d'Enresa, els quals 1'altre día al pressupost ho van
explicar i que d'alguna manera mostraven, no el malestar, perqué al cap i a la fi
1'AMAC es una associació afí del que es 1'energia nuclear, som uns aliats
¡ncondicionals, pero sí que necessiten que hi hagi un altre tipus de compensado.
H¡ ha un odre ministerial que ens dona diners per teñir els residus en un terme fix i
en un tenne variable depenent de les recárregues i a dins de 1'odre ministerial hi
ha un altre apartat que peí municipi que tenia que albergar 1'ATC, se 1¡ havien de
donar 6 milions d'euros. Saben que el retard de ¡'ATC es Jmmens, portem molts
anys que no tenim ATC i el que li están dient al Secretan d'Estat d'Energia es que
nosaltres tenim molta voluntat, perqué si la Central Nuclear no té espai per
albergar els seus residus, perqué els ATI no estaven contemplats al Pía General
deis Residus, nosaltres tampoc ens oposem a que la Central Nuclear tingui que
tancar perqué no té espai. Per tant, el que están demanant es una compensado
que a la vegada serveixi per a desenvolupar una mica mes 1'economia de les
nostres zones, així com d'aitres pobles també.

Comenta que aixó es una mica el resum de com van anar les reunions i a part van
valer reunir-se també amb el máxim nombre de grups parlamentaris que van
poder, en aquest cas van parlar amb el PSOE, PP, Ciudatans, Podemos; es
evident que tothom té un punt de vista molt peculiar, peró el que sí que han de
teñir molt en compte i que van ser capados de posar-se tots cfacord amb aquests
4 partits que ha dit, i es que van prendre molta consciéncia, sobretot al dia que no
hi haurá res, que aquí s'haurá de fer un pía de desenvolupament económic
alternatiu aprofitant les instaMacions o be a través de Foment; teñir en compte que
potser al moment de fer les inversions de Foment s'hauran de teñir en compte les
zones que poden quedar una mica mes desprotegides en aquest sentit.
Per la meva part no tinc res mes a dir.

La Sra. Daura comenta que en l'ú!tima reunió del Comité dlnformació de la Central
Nuclear que va haver al mes d'octubre, un deis punts que els va deixar molt
preocupats va ser, si no ho va entendre malament, "Ja us ho fareu". Comenta que
ens ho van deixar una mica així, que ells están aquí i el dia que no h¡ siguin, ja us
ho fareu. Llavors en aquest sentit creu que es important que es comencin a fer
accions, que no esperem ¡ que no rnirem cap a un aftre costaí i que es vagi
treballant en aquest sentit cTintentar trobar un futur peí nostre poblé mes enllá del
que seria la Central Nuclear.

El Sr. President comenta que si no h¡ ha res mes d'informació es passaria a ¡'últim

punt, de precs ¡ preguntes.

14.- PRECS I PREGUNTES.

La Sra. Daura pregunta si existeix algún reglament que reguli 1'accés ais mitjans
de comunicado locáis deis grups municipals.

El Sr. President respon negativament.
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La Sra. Daura comenta que, aleshores, tan un prec i demanen que es redacti un
reglament que reguli 1'accés ais mitjans de comunicado locáis deis grups
municipals i que independentment de que avui facin el prec aquí, també ho
entraran per la vía corresponent a 1'Ajuntament, vía instancia, vía moció, no sap
com s'hauria de presentar i pregunta si la Secretaria els h¡ pot explicar.

La Sra. Secretaria respon que pot fer una modo.

La Sra. Daura comenta que ara ho deixa aquí com un prec i després ho
presentaran com una moció.

El Presiden! aixeca la sessió, de la qual, com a Secretaria estenc aquesta acta.

Vist i f^u
P^SIDENT

LA SECRETARIA

^

¿-

DILIGENCIA.- Per a fer constar que la present acta consta de 23 folis, amb les
numeracions i ordre que s'espec¡fica, per error en la impressió i per canvi de
numerado deis fulls del timbre comunitari subministráis cTaquesta forma:

del núm. 971.489 E al núm. 971.498 E
núm. 971.500 E
del número 246.001 F al 246.011 F
num.971.499E

I per a fer constar que la numerado municipal de les pagines es del número 33 al
55.
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