
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIO

^ /
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Núm.: 03/2017
Día: 31 de maigde2017
Organ: Pie
Hora: De 09:00 a 10:00 hores
Lloc: Ajuntament d'Ascó
Carácter: Extraordinaria
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 Cavaiié
Sr. Míquei Ángel Ribes Jornet

Secretaria:

Sra. M. Ángel Benedicto Esclarín

Interventor Acctal.

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

ORDRE DEL DÍA PREVIST.

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

ÁREA D'HISENDA

2. Dació de compte del Decret de 1'Alcaldia núm. 49/2017, de 21 defebrerde2017,
d'aprovació de 1'expedient de modificació de crédit 2/2017.

3. Dació de compte del Decret de 1'Alcaldia núm. 57/2017, de 28 de febrer, de
1'aprovació de la liquidado del Pressupost General 2016 de ¡'Ajuntament
d'Ascó ¡ el de llurs organismes autónoms Vídeo Aseó Televisió i Escola
Municipal de Música cCAscó.

4. Dació de compte del Decret de 1'Alcaldia núm. 114/2017, de 19 cTabril,
cTaprovació de 1'expedient de modificació de crédit 3/2017.

5. Estudi i aprovació, si escau, de la ratificado de 1'acord de la Junta de Govern
Local de 3 de maig de 2016 de modificado de la convocatoria de subvencions
per al foment del comer? al municipi d'Ascó, corresponent a! 2017.
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ÁREA DE GOVERNACIÓ

6. Estudi i aprovació, si escau, de la Meció de 1'Aj'untament de Mora la Nova envers
la millora de la línia R-15.

7. Estudi ¡ aprovació, si escau, de la Moció del Grup Municipal de Convergencia
Democrática de Catalunya envers a la redacctó d'un reglament que reguli
Faccés deis grups polítics municipals ais mitjans de comunicacions locáis.

ÁREA TÉCNICA

8, Estudi ¡ aprovació provisional, si s'escau, de la IVIP1-17 "IVIodificació puntual de
les normes subsidiáries de planejament. Part dllla limitada pels carrers Ctra. de
La Fatarella, C. Pintor Margalef i Ctra. Camposines".

9. Estudi i aprovació inicial, si s'escau, de les bases reguladores de subvencions
per a la millora de 1'ocupabilitat de les persones joves d'Ascó.

10. Estudi i aprovació del Proyecto de reparación de los caminos de Valí de Romer
(P-170) y Dubies/Les Planes (P-200), pertenecientes a la ruta de aviso núm. 2 i
soNicitud cTatorgament de subvenció al Ministeri de 1'lnterior de a 1'empara de
1'ordre de 10 cfabril de 2017,per la quales convoquen subvencions destinades a
entitats locáis adscrites ais Plans d'Emergéncia Nuclear.

11. Estudi i aprovació, si escau, de sol-licitar la inclusió del Municipi d'Ascó en la
línia de convocatoria de projectes de cofinanciació sobre activitats de
desenvolupament local pels municipis de la zona d'¡nfluéncia de la instal-lació
nuclear cfAscó, d'acord amb el que disposa 1'Ordre IET/458/2015, d'11 de mar?
del Ministeri dtndústria, Energía i Turisme per a 1'exercici económic de 2017, així
com 1'aprovació del proyecto de mejora de las infraestructuras turísticas y
culturales de Aseó; Construcción oficina de turismo y urbanización Plaza "Molí
Vell"

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ.

1.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU. DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ DE 31 DE MARC DE 2017.

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

ÁREAD'HISENDA

^ /
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2.- PACIÓ DE C01VIPTE DEL DECRET DE UALCALDIA NÚIVI. 49/2017. DE 21 DE
FEBRER DE 2017, D'APROVACIÓ DE LJEXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÉDIT 2/2017.

El Sr. President comenta que aquestes un puntnou que no estava indos dins de la
Comissió Informativa.

La Sra. Secretaría explica que s'hav¡a comentat a 1'anterior sessíó plenária i a la
Comissíó Informativa es va fer el recordatorí.
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E/ Sr. President explica que es una modificado de crédít que es finanga en romanent
de tresorería. En tota! es financen partídes per valor de 361.142.37 €.

^ /

Es dona compte del Decret de 1'Alcaldia 49/2017, de data 21 de febrer de 2017, que
diu literalment:

DECRET DE UALCALDIA NÚM. 049/2017

Vist 1'expedient incoat per la modificació de crédits 2/2017 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 líquid de tresoreria per
importde 361.142,37 euros.

Vist alió que es disposa a les bases cTexecució del pressupost per a 1'exercicj
económic vigent, referent a la incorporació de romanents de crédits.

Ates 1'informe de ['interventor municipal de data 21 de febrerde2017.

En 1'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execuc¡ó 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 artícles 47 a
48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,

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

PRIMER.- Aprovar 1'expedient 2/2017 de modificacjó de crédits per incorporado de
crédit, d'acord amb següent detall:

14
08
15
06
01
09
01
15
01
05
09
15
04
09

171
1522
920
334
920
150
920
929
433
241
151
920
920
151

Eco.

21005
22112
22604
22609
22699
22706
22799
22799
44921
47000
61900
62500
62600
62700

Concepte

Manteniment neteja bosc vores rius altres
Sub. Material electrónic, eléctric

Jurídics i contenciosos

Activitats culturáis

Altres despeses diverses

Estudis i treballs técnics

Altres treballs realitzats per empres-prof.

Treballs realitzats per altres Ajuntament

Transferéncies consorci ei molió

Subv. Foment ocupado
Altres inver. Reposició infra estructures

Mobilíari

Equips processos informátics
Projecte electrificado rural

TOTAL

A incorporar

8.137,02
167,57

67.881.00
1800,00

5.655,63

52.778,99

45.911,03
26.015,00

8.559,05

1.800,00
84.084,80

29.625,64
8.726,64

20.000,00

361.142,37

?246014 F

FINAN CAWIE NT

87000 Romanent tresoreria 361.142,37

TOTAL 361.142,37
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SEGON.- Donar compte al Pie de la Corporació de la present resolució 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.

Aixf ho dísposo per aquest decret que s'incorporará al Llibre de resolucions de
1'Ajuntament amb número i data que consta a ¡'encappalament.

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

3.- PACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE UALCALDIA NÜM. 57/2017, DE 28
DE FEBRER, DE UAPROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
GENERAL 2016 DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ I EL DE LLURS ORGANISMES
AUTÓNOMS VÍDEO ASCO TELEVISIÓ I ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
D'ASCÓ.

El Sr. Interventor Acota!, explica que un cop efectuada la ¡¡quidació, a grans trets,
e/ resultat pressupostah ajustat de 1'Ajuntament es de 5.229.536,46 €, de Vídeo
Aseó Televisió 22.859,05 € i el de ¡'Escofa Municipal de Música d'Ascó -1.405,90
€.

Ets fons Ifquids a tresoreria de 1'Ajuntament son de 19.786.177,58 €, de
1'organisme autónom de Vídeo Aseó Televisíó son 16.338,65 € i de ¡'Escola
Municipal de Música d'Ascó 15.768,31 €.

El romanent de tresoreria per despeses generáis son per í!Ajuntament
18.203.708,08 €, de 1'organisme autónom de Vídeo Aseó Televísió 102.116,05 €¡
de ¡'Escola Municipal de Música d'Ascó 28.326,31 €.

No hi ha endeutament i el perfode mig de pagament es d'uns 10 díes.

Es dona compte del Decret de 1'Alcaldia 57/2017, de data 28 de febrer de 2017, que
diu literalment

DECRET DE UALCALDIA NÜM. 057/2017

Ates que en data 27 de febrer de 2017, es va incoar procediment per aprovar la
liquidado del Pressupost de 1'exercici 2016 de 1'Ajuntament d'Ascó i llurs
organismes autónoms.

Ates que en data 28 de febrer de 2017 es va emetre Informe d' Avaluado del
complimentde I' Objectiu d' Estabilitat Pressupostaria.

Ates que en data 28 de febrer de 2017 va ser emés informe d' Intervenció, de
conformitat amb el que es disposa a 1'article 191.3 del Text Refós de la Llei
d'Hisendes Locáis.

De conformitat amb el que es disposa a Farticle 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locáis aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de mar?, i amb el disposat a 1'article 90.1 del Reial Decret 500/1990, sobre
materia pressupostaria.

RESOLC:
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PRIMER. Aprovar la liquidado del Pressupost General de 2016 de 1'Ajuntament
d'Ascó i el de ilurs organismes autónoms Vídeo Aseó Televisió (VAT) i Escola
Municipal de Música d'Ascó (EMMA) amb el següent detall:

1,1 Respecte al pressupost de despeses: AJUNTAMENT VAT EMMA

a. Exercici en curs

Pressupost inicia! de despeses:

Modjficacíons de despeses:

Pressupost definitiu de despeses:

Despeses compromeses:

Obligacions reconegudes netes:

Pagaments realikats:

Obligacions pendents de pagament:

14.729.338,69 €

4.572.017,58€

19.301.356,27€

13.481.220,67 €

11.599.686,20 €

10.747.134,23 €

852.551.97 €

68.950,00 €

0,00 €

68.950,00 €

49,535,59 €

49.535,59 €

43,338.77 €

6.196,82 €

27.700.00 €

0,00 €

27.700,00 €

25.948.18 €

25.948,18 €

24.567,22 €

1.380,96 €

b. Exercicis tancats

Oblig. rec pendents pag ínicí exercici:

Baixes:

Pagaments realitzats:

Oblig, rec pendents pag a la fi exercici:

TOTAL CREDITORS PEND PAGAMENT:

1,2 Respecte al pressupost d'ingressos:

1.388.439,73 €

0,00 €

1.007.988,65 €

380.451,Ose

1.233.003,05 €

A JÚNTAME NT

1.388.29 €

0,00 €

1.384.50 €

3.79 €

6.200.61 €

VAT

7.480.70 €

0,00 €

7.480,70 €

0,00 €

1.380,96 €

EMMA

a. Exercici en curs

Pressupost inicial cTÍngressos:

Modificatíons d'ingressos:

Pressupostdefinitiu d'ingressos:

Drets reconeguts:

Drets reconeguts nets:

Recaptació neta:

Drets pendents de cobrament:

14.729.338.69 €

4,572.017,58 €

19.301.356,27€

15.656.097,42 €

15.337.493,76 €

14.606.794,49 €

730.699,27 €

68.950,00 €

0.00 €

68.950,00 €

72.398,54 €

72.394.64 €

12.117,32€

60.277,32 €

27.700.00 €

0.00 €

27.700.00€

24.542,28 €

24.542.28 €

24.280,82 €

261,46 €

b. Exercicis tancats:

Drets pendents cobrament inici exercici:

Baixes

Recaptadó:

Drets pendents cobrament a la fi exerdci:

401.036,04 €

860,00 €

32.992.86 €

367.183.18 €

129.503.12 €

0.00 €

0.00 €

129.503,12 €

60.512.90€

23.500,00 €

0.00 €

37.012,90 €
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TOTAL DEUTORS PEND COBRAMENT:

1,3 Resultat pressupostari de 1'exerclci:

+ Drets reconeguts nets:

- Obligacions reconegudes netes:

RESULTAT PRESSUPOSTARI:

+ Desp finan<;ades Rom líquid Tresoreria:

+ Desviadons negatives de finan?ament

- Desviacions positives de finan?ament:

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

1,4 Romanent de cródit:

Tota! romanents de crédit:

1,5 Romanent de tresoreria:

+ FONS L1QUIDS A TRESORERIA A FINAL EXERCIC1:

+ DEUTORS PEND COBRAMENT FINAL EXERCICI:

De pressupost ingressos. Exercici en curs;

De pressupost ingressos. Pressuposts tancats:

D'altres operacions no pressupostáfies:

- ingresaos realitzats pendent d'aplicactó definitiva:

- CREDITORS PEND PAGAMENT FINAL EXERCICI:

De pressupost de despeses. Exercici en curs:

De pressupost de despeses. Pressupostos tancats:

D'altres operacions no pressupostáries:

- Pagaments pendents d'aplicació definitiva:

ROMANENT TRESORER1A TOTAL:

Saldos de dubtós cobrament;

EXCES DE FINANCAMENT AFECTAT

R. TRESORERIA PER DESPESES GENERALS:

1.097,882.45 €

AJUNTAMENT

15.337.493,76 €

11.599.686.20€

3.737.807,56 €

1.551.728.90€

0.00 €

60.000,00 €

5.229.536,46 €

AJUNTAMENT

7.702.673.80 €

AJUNTAMENT

19.786.177,58 €

1.233.088,00€

730.699,27 €

367.183.18€

135.205.55 €

7.202.63 €

2.314.468,98 €

852.551.97 €

380.451.OSe

1.081.465,93€

2.644.87 €

18.700.238,84 €

436.530,76 €

60.000,00 €

18.203.708,08 €

189.780,44 €

VAT

72.394,64 €

49.535.59 €

22.859,05 €

0.00 €

0,00 €

0.00 €

22.859.05 €

VAT

19.414.41€

VAT

16.338,65€

196,708,32 €

60.277.32 €

129.503.12 €

6.927.88 €

0,00 €

10.591,46 €

6,196.82 €

3,79 €

4.330,85 €

0,00 €

202.455,51 €

100.339.46 €

0.00 €

102.H6,ose

37.274.38 €

EMMA

24,542.28 €

25.948,18 €

-1.405,90 €

0.00 €

0.00 €

0,00 €

-1.405,90 €

EMMA

1.751.82 €

EMMA

15.768,31 €

37.274,36 €

261,46 €

37.012,90 €

0,00 €

0.00 €

1.380,96 €

1.380,96 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

51.661,71 €

23.335,40 €

0,00 €

28.326,31 €
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SEGON, Donar compte al Pie de la Corporació, d' acord amb el que estableixen
els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locáis
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar^, i 90.2 del Reial Decret
500/1990, de 20 d'abril.

TERCER. Ordenar la remissió de copia d> aquesta Liquidado ais órgans
competents, tant de la Delegado d' Hisenda com de la Comunitat Autónoma.

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

4.- PACIÓ DE COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÜM. 114/2017. DE 19
D'ABRIL. D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE IV10DIFICACIÓ DE CRÉDIT
3/2017.

El Sr. President explica que e! que es fa es suplementar en transferencia,
suplementen la partida que son els treballactors de neteja que están inclosos dins
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de! Pía no faturís en partídes del mateix capítol per un import de 151.000€ que
surten a ¡a baixa d'unes guantes partides de capítol 1 i se suplementa una partida
efe laboral-temporal de neteja.

La Sra. Daura comenta que ha vist que aquí s'apuja la partida peí Pía no t'aturís,
pero en canvi a les bases, si no ho té mal entes, es redueix el nombre de persones
que es contractaran i es passa de 12 a 10.

El Sr. Florido respon que no es redueíx, son 10 per a brigada i 10 per a neteja.

La Sra. Daura comenta que a ¡es altres eren 12 per a brigada i 12 per a neteja.

El Sr. Florido comenta que ais altres el contráete era de 4 mesos.

La Sra. Daura respon que no i que a les de 1'any passat eren 12 i 12.

El Sr. Florido comenta que el que passa es que en aixó comencen a 1'agost i
salten d'exercic¡ ¡ que hi ha 2 mesos de 1'exercici pressupostarí següent.

La Sra. Daura comenta que a les bases de 1'any passat posava que es contractava
12 per a la brigada i 12 per a la neteja, en períodos efe 6 mesas.

El Sr. Florido respon afirmatívament, que van contrQctar 12 ¡ ara a 1'agost
contracten 20, 10 i 10.

La Sra. Daura comenta que no está ben explicat, perqué de la manera que s'ho
han entes ells, també s'ho pot entendre algú.

El Sr. Presiden! comenta que sí convé es fa una esmena a tes bases i que quedi

mes dar.

El Sr. Florido comenta que son 12 i que eren 6 a neteja i 6 a brigada. I aquesta
vegada ho pugem a 10 a neteja i 10 a brigada, que son 20, per tant, ¡'hem ampHat
en 8 persones mes.

La Sra. Daura diu que ho comenta porqué aixó dona peu a una mica de confusió.

Esdónacomptedel Decretdel>Alcaldia 114/2017, de data 19d'abrilde2017, quediu
litera fment

DECRET DE UALCALDIA NÜIV1.114/2017

Decretde modificado de Pressupost exp. 3/2017

Josep Maria Buixeda Ruana, Alcalde de la Vila d'Ascó, vist 1'expedient de
modificació de crédit de¡ vigent pressupost dicto, en us de les competéncies que la
Llei m'atorga, aquesta resolució que es fonamenta en els fets ¡ consideracions que
a continuació s'exposen:

Relació de fets
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Les despeses proposades en la memoria d'Alcaldia de data de 4 dlabril de 2017 son
de necessária i urgent realització i no poden ser ajornades fins el proper exercici
sense perjudicareis ¡nteressos de la Corporació.

El flnan^ament d'aquest expedient de modificado de crédit, d'acord amb 1'informe
emés per la Intervenció consisteix en la baixa de partides del mateix grup de fundó.

Legislado aplicable

>• Peí aue fa a les transferéncies de credit:

• L'art¡cle 180.1 del RDL 2/2004 peí qua! s'aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locáis, respecte a les limitacions cTaquesta
modificado estableix:

"Les transfe rendes de crédit de qualsevol classe estarán subjectes a les següents
limitacions:
a) No afectaran ais crédits ampliables ni ais extraordinaris concedits durant

1'exercici.
b) No podran minorar-se els crédits que hagin estat incrementats amb

suplements o transferéncies, excepte quan afectin a crédits de personal, ni els
crédits incorporats com a conseqüéncia de romanents no compromesos
procedents de pressupostos tancats.

c) No incrementaran crédits que com a conseqüéncia cfaltres transferéncies
hagin estat objecte d'aminorament, excepte quan afectin a crédits de
personal."

• Larticle 10.4 de les Bases d'execució del Pressupost pera 1'exercici 2017, diu,
en quant a la competencia:

"4.- L'aprovació deis expedients de transferéncies de crédit que afectin a partides del
mateix grup de funció o a crédits de personal, correspon a 1'Alcalde-President de la
Corporació o órgan en qui delegui, mitjan?ant decret, previ informe d'lntervenc¡ó, i
serán ambdues executives ."

> Peí que fa a les modificacions de crédit en general:

• L'article 5.4 de les Bases d'execució del Pressupost de 1'exercici 2017, en quant
a 1'entrada en vigor i la seva executivitat, afirma:

"Quan la competencia correspongui a 1'Alcalde-Pressident o Junta de Govern Local,
será executiva des de la seva aprovació."

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

PRIMER - Aprovar la modificado de crédit, mitjangant transferencia de crédit,
propasada en 1'expedient de modificació de crédit 3/2017 segons detall :

Transferéncies alga

Partida

01 16313103
Denominado

Laboral temporal GP 163 Neteja

Import

151.000,00
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TOTAL
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Transferéncies baixa

Partida

01
01
01
01

01

01

01

01

01

920

920
132
132
920

920

132

132

920

12000

12003
12005

12006
12100

12101

12102

12103

14300

Denominado

Sous Grup A1 920 Adm. Gen,

SousGrupd 920 Adm. Gen

SousGrupd 132 Seg. Ord Públic

SousGrupAP 132 Seg. Ord Públic

Comp. Desti GP 920 Adm. Gen.

Comp Espec. GP 920 Adm. Gen.

Comp Desti GP 132 Seg. Ora. Públic

Comp Espec. GP 132 Seg. Ord. Públic

Altre personal

Import

23.618,75

3.537,45

3.537,45

2.769,80

20.153,55

33.178,95

3.647,30

5.556,75

55.000,00

TOTAL 151.000,00
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Vist Fexposat, 1'Ajuntament en Pie, es dona per assabentat.

5.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU. DE LA RATIFICACIÓ DE UACORD DE
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 3 DE MAIG DE 2016 DE IVIODIFICACIÓ DE
LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL COMERC AL
MUNICIPI D'ASCÓ, CORRESPONENTAL 2017.

El Sr. President explica que es fa una modificado de les bases amb la qual els
imports d'aquesta subvenció passen a ser efe/ que eren abans 300 € i 800 €, a 300 € i
900 € segumt el seu programa electoral en el que van quedar que al final ho
deixarfem en 1.000 €.

El Sr. Florido comenta que al final aíxó es tal com se va dir en el seu moment, que
comengarien pels 800 € ¡ pujaríem 100 € anuals fins arribar ais 1.000 € i el que están
fent es acordant aquests 100 € mes, es a dir, deis 800 € ais 900 €. Afxó també es per
a/ foment del comerg que destinen una partida important en aquest capítol i que cada
any els están incrementant en 100 € mes. Al final aquesta partida está sobre e! míg
milió d'euros, que creu que es una bona ¡njecció al comerg local, perqué aíxó s'ha de
gastar aquí. Pensen que no es motíu de tancament de negocis, sino que hauría de
ser motíu de reobertura de negocfs i de veure les noves oportunitats que s'estan
donant a través d'aquest vais. Esperen que aíxó torni a revifar ¡ que la intenctó i tes
ga/ies de la gent de tomar a invertir h¡ siguin.

La Sra. Daura comenta que creu recordar que a la campanya electoral el que deien
era que sería per pagar la llum, es a ctir, que no es parlava de números. De totes
formes, a ells ja els hi está be que la geni pugui beneficiar-se d'una parí del
pressupost municipal porqué al fina! e¡ pressupost es de fots els vems, perqué
1'Ajuntament som tote.

El Sr. Florido explica que ells quan van fer aquest estudi a fa campanya, la seva
intencíó era subvencionar el 50% del rebut de la tlum. Els números que van fer eren
aqueste, pero es molt difícil subvencionar el rebut de la Itum perqué ht ha díferents
consums. Al final, van creare adequat que els 800 € podien estar a la mitja d'aquests
imports. Per tant, per aixó van fixar els 800 €, després 900 € i després els 1.000 €,
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que seria al fina! el cosí mig que se suposa d'un rebut d!una familia. Per tant, van
partir d'una xifra pero dar, era impossíble conéixer quin es el consum de tothom.

La Sra. Daura respon que tal com ha dit están a favor de que la gent siguin els
beneficiarís del pressupost municipal, pertant voten a favor.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
d'H¡senda, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORIVIATIVA D'HISENDA

Vist que la Junta de Govern Local en sessió de data 3 de maig de 2017 va adoptar,
entre altres, el següent acord:

"2.3.- MODIFICACIÓ DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONS PER AL
FOMENT DEL COMERC AL MUNICIPI D'ASCÓ, CORRESPONENT AL 2017.

El Pie de la Corporació en sessió del 15 d'abrii de 2016, va aprovar inícialment les
Bases reguladores de subvencions per al foment del comer? al municipi d'Ascó.

L'aprovació inicial fou publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia número 85 de
4 de maig de 2016 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número
7.119 de data 12 de maig de 2016.

El Pie de 1'Ajuntament d'Ascó, en la sessió extraordinaria de 29 de juny de 2016,
aprová definitivament les bases de subvenció de referencia. Acord publicat en el
Butlletí Oficial de la Provincia número 131 d'11 dejuliol de 2016.

La convocatoria de les esmentades bases s'aprová per acord de Junta de Govern
Local de data 16 de febrer de 2017 i es publica en el Butlletí Oficial de la Provincia
número 39 de data 24 de febrer de 2017, a través de la BNDS.

Ates, pero, que la convocatoria de referencia existeix una errada quant a 1'import
en un deis dos ajuts previstos.

Ates la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions, el Reial decret
887/2006, de 21 de juliol, peí qual slaprova el Reglament de la Llei general de
Subvencions, les bases generáis de subvencions de 1'ajuntament d'Ascó, la Llei
39/2015, d'1 cfoctubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Publiques, la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de régim jurídic i de
procediment de les administracions publiques i les restante normes d'apiicació.

La Junta de Govern Local, per unanimitat deis assistents amb dret a vot, acorda:

PRIMER.- Modificar la convocatoria aprovada en data 16 de febrer de 2017,
relativa a les subvencions de foment del comer?, i publicada en el Butlletí Oficial
de la Provincia número 39 de data 24 de febrer de 2017, en el sentit següent:

On diu;

"Tercer- import
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Es contemplen dues quantitats d'a]ut diferenciades i no compatibles entre si: de
300 € i 800 €, en vais."

Ha de dir:

"Tercer.- Import

Es contemplen dues quantitats d'ajut diferenciades i no compatibles entre si: de
300 € i 900 €, en vais."

SEGON.- Trasliadar el present acord a la Unitat d'Ajuts i Subvencions i a la
Intervenció general.

TERCER.- Ordenar la remissió de la informado de la modificado de la
convocatoria a la Base de Datos Nacional de Subvenciones ais efectes de la seva
publicado en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones.

QUART.- Donar compte d'aquest acord al plenari de la corporació per a la seva
ratificado."

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

UN1C.- Ratificar 1'acord de la Junta de Govern Local de data 3 de maig de 2017 de
modificado de la convocatoria de subvencions per al foment del comer? al
municipi d'Ascó, corresponent al 2017.

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

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

En aquest moment el Sr. Interventor acctal. abandona la sessió.

ÁREA DE GOVERNACIÓ

6.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU, DE LA 1V10CIÓ DE UAJUNTAIVIENT DE
MORA LA NOVA ENVERS LA MILLORA DE LA LÍNIA R-15.

El Sr. Presiden! explica que 1'Ajuntament de Mora la Nova presenta, mes que una
moció, una petició que fan a la Subdelegado del Govern.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissjó Informativa
de Governació, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORn/IATIVA DE GOVERNACIÓ

Vista la Moció presentada per 1'Ajuntament de Mora la Nova, R.E. núm. 899 de
data 10/04/2017, del següentcontingut literal:

"D. Francesc X. Molino Rovira, Alcalde de Mora la Nova, actuant en nom i
representado deis cofírmantes del present document, relacionats en 1'annex 1,
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amb 1'objecte de manifestar el desacord amb 1'actual estat de la línia ferroviaria de
Barcelona - Mora la Nova - Saragossa, especialment el tram compres entre Reus
- Mora la Nova - Saragossa.

EXPOSEM

Que actualment la citada línia ferroviaria presenta una falta de manteniment molt
acusada, fet que ocasiona incidéncies que repercuteixen en la qualitat del servei,
especialment en el transport de viatgers.

Que ADIF ha degradat la citada línia ferroviaria a categoría D, extrem que
incrementará 1'actual falta de manteniment i precariza 1'actual servei de transport
de viatgers.

Que les freqüéncies i els horaris deis trens de passatgers no s'adapten a ¡es
necessitats deis usuaris, motiu peí qual es redueix el volum d'usuaris que utilitzen
aquest mitjá de transport públic i s'incrementa ¡'us de transport privat per carretera.

Que últimament, s'estan desmuntant trams de iínia per a 1'encreuament de trens,
extrem que, motivat al fet que !a línia es de vía única, dificulta el compliment
cfhoraris.

Que també s'estan desmuntant accessos a zones de cárrega en diferents
estacions, amb 1'objecte d'¡mpedir la possibilitat de que empreses privades
accedebdn a utilitzar la Ifnia ferroviaria per al transport de mercaderies.

Que per tot 1'exposat, es fácil deduir que existeix per part d'ADIF, un pía pe!
desmantellament progressiu de la línia ferroviaria de Barcelona - Mora la Nova -
Saragossa, amb 1'objecte de potenciar la línia de Barcelona - Lleida - Saragossa.

Que ENS OPOSEM RADICALMENT a aquest pía, ja que posa en dubte el nostre
present i futur, ja que condiciona molt negativament el desenvolupament económic
¡ social deis nostres municipis i territori.

SOL-LICITEM

Que amb la finalitat de que la Ifnia ferroviaria de Barcelona - Mora la Nova -
Saragossa, especialment el tram compres entre Reus - Mora la Nova - Saragossa,
tingui uns parámetres de competitivitat óptims que facin rendible la línia i no
condición! el desenvolupament del nostre temtori, considerem necessari el
compliment deis següents extrems;

1. L'abandonament, per part d'ADIF, del pía de desmantellament progressiu de la
!ínia.

2.- La reversió de 1'última degradado de categoria de la línia.

3. Un pía d'inversió que, com a mínim, abordi els següents aspectes:

Reimplantació deis trams de la línia desmuntats.
Millora de les estacions respectant el seu valor patrimonial.
Reobertura i presencia de personal d'atenció a 1'usuari en les estacions
amb mes tránsit de viatgers.
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Compliment deis parámetres de les característiques físiques de la Ifnia.
Dotar deis mitjans de seguretat necessaris a les interseccions de la línia
ferroviaria amb la resta cTinfraestructures (carreteres, ponts, passos a
nivel!, etc.) garantint la seguretat de les persones.

4.- Facilitar i potenciar 1'accés de les empreses privades de la zona a l'ús del
transport ferroviari de mercaderies.

5.- Adaptar la freqüéncia i els horaris deis trens de viatgers a la demanda deis
usuaris, amb fobjecte de potenciar el transport públic i rendibilitzar la línia.

Mora la Nova. 5 d'abril de 2017.

11'lm. Sr. Jordi Sierra Viu, Subdelegat del Govern a Tarragona"

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

PRIMER." Aprovar la Moció presentada per 1'Ajuntament de Mora la Nova, R.E.
núm. 899 de data 10/04/2017:

SEGON.- Notificar 1'acord a 1'Ajuntament de Mora la Nova.

El Sr. President comenta que, com ha dít abans, li fan entrega d'aquest escrit al
Subdelegat del Govern a Tarragona. Es una moció-petidó en la quat nosaltres ens
hauríem d'adherir a fer ¡a mateixa petició al Subdelegat. Mes que una modo es
una petició.

Llavors vistos fots els successos que han passat durant aquesta setmana i que
durant 1'any Ja portem 3 descarrilaments, justament ha entrat aquesta modo en la
qual ja van parlar a la Comíssió Informativa que probablement haguéssim tingut
d'ínstar una mocíó directament des de 1'Ajuntament d'Ascó perqué normaíment tots
aquests incidents passen en el tram compres entre Aseó i Mora i els 3 últims
descamlaments que hi ha hagut han estat dins del terme municipal d'Ascó. Des de
1'Ajuntament d'Ascó quan passen successos d'aquests dones parlen directament
amb el gerent de la infraestructura Adif i mai en cap moment han tingut resposta
de quin típus de mitlora ni que es el que s'está fent aquí.

Es evident que están veient el día a dia de totes aquestes freqüéncies i fot aquest
sen/ei i si a aixó si 1¡ afegeíx el fet de que forma parí d'una una infraestructura que
en cas d'activac'10 del Pía d'Emergéncia Nuclear en situado 3 sería una vía
d'evQCuac'tó, dones aixó els preocupa molt.

Amb tot aíxó ja ho han instat moltes vegades dírectament al Ministeri d'fnteríor al
qual pertany el PENTA i des del Mmisterí de ¡'Interior tampoc han tingut una
resposta molí concreta. Per tant, en el seu momentja va instar ais 6 diputáis del
Congrés de Madrid, 6 diputáis de la demarcació de Tarragona, a que vinguin aquí i
se7s hi ensenyará el que está passant amb aquesta tfnia ferroviaria.
Per tant, considera que en algún moment o altre hauran d'asseure!s i fer una
modo, i en aquest cas, planteja una modo no so! de 1'equíp de govern, sino una
moció conjunta.
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La Sra. Daura comenta que es evídent que la línia está feta un desastre, pensa
qí/e ja están tardant en fer una modo i mes tenint en compte el fet que la Ifnia de
tren es una de Íes Íínies d'evacuació. Torna a dir tal com va comentar el Sr. Serra
a la Comissíó Informativa que s'hauría de fer alguna actuado mes directa per tai
de que es facin tes Ínversions que almenys deixin la Ifnia en condicions i a mes
una mica super/ísat, porqué ara es van canviar 4 trossos d'aquí davant ¡ davall de
la Riba totjust una travessa que está esmicotada. Llavors no sap si ho van canviar
a través d'aquesta travessa o aquella se la van descuidar. El que está ciar es que
s'han de fer actuacíons que ens portin en algún Hoc i fer una modo per la nostra
parí, pensen que ja s'esté tardant, que ja s'hauria de fer i instar ais estaments que
convinguin per a que es facin les actuacions necessáries per a mantenir-la una
mica en condícions.

El Sr. Presídent comenta que ells si fan una modo, Ja han actuat molt mes del que
aportará una modo, es a dír, ells ja han anat a pariar directament al Ministeri de
1'lnterior.

La Sra. Daura comenta que no teñen resposta tampoc.

E/ Sr. President comenta que es necessita en aquest cas encausar un front comú,
no solament 1'Ajuntament d'Ascó. Que a petícíó de 1'AjuntQment d!Ascó es muntés
un front comú, que ja existeix una plataforma per trens dignes, que 1'encapgala
¡'Ajuntament de Mora la Nova pero que necessitem un front comú de fots ets
Alcaldes i tots els Ajuntaments implicats. De fetja s'ha actuat dírectament a través
deis Consells Comarcáis porqué la Ifnia aquesta ha tingut el desenvolupament
económic que ha tingut la zona, perqué histórícament s'ha pogut anar a víatjar
sempre cap a Reus. Ltavors tant el Príorat, com la Terra Alta com ¡a Ribera d'Ebre,
en aquest cas ja s'han mogut. Comenta que el que faran será una acció de mes a
mes.

La Sra. Daura comenta que els hi sembla perfecto que es facín, perqué com mes
n'hi hagi, mittor. Perqué s¡ fins ara se'n fan i no donen cap resultat, dones que sen

facin mes.

El Sr. Presídent comenta que a través deis 3 Conseils Comarcáis i els alcaldes de
/es 3 capítals de les 3 comarques (Falset, Gandesa i Mora d'Ebre), també s'estan
encapgalant. Que com mes serán mes front comú faran ¡ mes el fet de que a Aseó
1'attre día va passar un incident, se va activar per primera vegada el pía
d'emergéncia i pues que es donen compte que no pot estar degradat d!aquesta
manera. Per tant, comenta que tiraran endavant aquesta modo i jo les invita a que
/a presentin conjuntament.

La Sra. Daura respon que h¡ están d'acord. Comenta, en relació a que ha partat de
1'inctdent que es va activar 1'altre día el pía PENTA, que volien expressar la seva
disconformitat en el fet de que en cap moment van estar informáis de que hi havia
hagut aquesta situado en el moment que es donava o després posteríorment,
convocant una Comíssió de Seguretat per almenys informar-los, perqué ells no en
teñen ni ¡dea.

El Sr. President comenta que no toca en aquest punt pero dins de la
infraestructura, ja ho parlaran en un aítre moment.
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Aprofita per dír que es va activar el nivelí 0, que diría que es una pre-situació 0, en
el qual no es va dir res ni a fots els regidors que formen parí de! CECOPAL Per
exemple solament van estar pendents el Regidor de Protecció Civil, el Regidor de
Governació, el Ir. Tinent d'alca!de i ell mateix i el técnic de Protecció Civil. Per
exemple, la Sra. Montse Lerma tampoc es va avisar porqué no es va activar el
CECOPAL. Va arribar un fax en e¡ qual es posava en situado O sense actívació
previa del CECOPAL.

La Sra. Daura comenta que pensa que una informado a ¡a resta de regidors que
formem part del CECOPAL hauría estat be.

E/ Sr. President respon que es donará, se convocará una Comissió de Seguretat
perpart de fots ¡ s'explicaré fot el que va passar.

La Sra. Daura comenta que d'acord, pero el que passa es que aquel! día es surt al
carrer i no es té informado.

El Sr. President comenta que la informado d'aquests casos costa molt d'ambar i
arriba de molts fronts i de moltes maneres díferenciades.

La Sra. Daura comenta que per exemp/e es va emetre un comunicat del Regidor
de Protecció Civil explicant tai i qual i ells ho van saber per allí. Només volia dir
aquesta reftexió, que pensa que s'hauría hagut d'informar en algún moment a la
resta de regidors, que a mes a mes están formantpart del que es e/ CECOPAL

El Sr. Presídent comenta que no hi ha cap problema, que es prepara una Comissió
Informativa de Seguretat i s'explica.

Es passa a votado.

La Sra. Daura respon que si i del que ha dit de fer la modo conjunta, quan vulgui
la poden treballar i fer-la, pensa que ho han de ferja.

Amb aquesta última intervenció finalitza el debat.

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

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

7.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU. DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGENCIA DEIV10CRÁTICA DE CATALUNYA ENVERS A LA REDACCIÓ
D'UN REGLAIV1ENT QUE REGULI L'ACCÉS DELS GRUPS POÜTICS
MUNICIPALS ALS MITJANS DE COMUNICACIONS LOCALS.

El Sr. President cedeix la paraula a! Grup Municipal de CDC porqué expliquin el
dictamen etts.

La Sra. Daura dona lectura a la modo que han presentat.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Govemació, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:
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Vista la Moció presentada peí Grup Municipal Convergencia Democrática de
Catalunya, R.E. núm. 1001 de data 24/04/2017, del següentcontingut literal:

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CDC AL PLE MUNICIPAL
PER A LA REDACCIÓ D'UN REGLAMENT QUE REGULI L'ACCÉS DELS
GRUPS POLITICS [VIUNICIPALS ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS.

Ates que actualment el municipi d'Ascó disposa deis següents mitjans de
comunicació i informactó:

El lloc web municipal: www.asco.cat
Un canal de televisió, Vídeo Aseó Televisió (VAT), de titularitat municipal
Una publicado escrita de periodicitat trimestral per a la ciutadania anomenada
"Butlletí Municipal.

Ates que 1'article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril que aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Régim local de Catalunya (TRLMRLC) preveu
elsegüent:

"E! pie de 1'Ajuntament ha de garantir la participado deis regidors i deis
grups municipals en els órgans d'informac¡ó ¡ difusió municipal, com
ara ia televisió local, les emissores de radio municipals i les publicacions i
els butlletins editáis per 1'ajuntament En aquestsentit, eis respectius plens
han d'aprovar un reglament que reguli les condicions d'accés i d'ús
d'aquests mitjans pels regidors i els grups municipals constituíts al si
de la corporació."

Ates que la Llei 22/2005 de 29 de desembre de corrunicació audiovisual de
Catalunya inclou com un deis principis generáis de la comunicactó audiovisual el
pluralisme que defineix en el seu article 5 com:

"El pluralismo en la comunicado audiovisual es una condició essencial per
al compliment de la llibertat d'expressió, d'informac¡ó i de comunicado, i
garanteix la lliure formació de 1'opinió pública i la diversitat ¡ ia cohesió
saciáis."

Ates que 1'article 26.3 de la Llei de comunicado audiovisual regula les missions
especifiques del servei públic de comunicado audiovisua! i entre elles preveu les
següents:

c) La difusió de 1'activitat del Parlament, deis grups parlamentaris, de les
organitzacions polftiques i saciáis i deis agents saciáis de Catalunya.

Ates que el Síndic de Greuges ha informat reiteradament
"Que de conformitat amb el que estableix 1'article 170.2 del Text refós de la
Llei municipai i de régim local de Catalunya, els gmps municipals a
1'oposició han de poder participar en els órgans de comunicació i difusió
municipals, i que cal que el pie aprovi un reglament que concreti les
condicions d'ús i d'accés a aquests mitjans.
Que els grups polítics i els carrees electes que integren el pie formen part
de la corporació local, i la participado de tots en els mitjans de
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comunicado propis del consistori, sense excepció, es un canal per
promoure la democracia a partir de la confrontado d'idees i de propostes.
Que e!s mitjans de comunicado de titularitat municipal han de reflectir no
només 1'activitat ¡nstitucional municipal i 1'opinjó de 1'equip de govern, sino
també la deis grups polítics amb representado al municipi. Aixó contribueix
a construir una opinió pública informada i facilita ais cíutadans la tasca de
discernir entre les diferents alternatives en qüestions que afecten la vida
municipal. En aquest sentit, cal entendre la participado de tots els grups
municipals en els mitjans o espais de comunicado de qué disposi el
consistori com un actiu important per obtenir una participació ciutadana en
els afers públics.
Que els regidors i els grups municipals en qué slntegren son
representants deis electors que els han escollit, que teñen dret a participar
en tots els mitjans de comunicado municipal ¡ a exposar-hi les seves idees
i confrontar-1 es."

Ates que durant el passat pie ordinari de 31 de mar? de 2017, a 1'apartat de precs i
preguntes es va fer evident que no existeix un reglament que reguli 1'accés i la
participado ais mitjans de comunicació local deis grups polítics municipals en
resposta a la pregunta formulada peí nostre grup.

Per tal d'evitar que es faci un us partidista deis mitjans de comunicació local el
Grup municipal de CDC propasa al Pie de la Corporacíó:

1- Que es redactí, un Reglament amb el consens de tots eis grups polítics
municipals a 1'empara del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, peí qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de Régim local de Catalunya, i la
Llei 22/2005, del 29 de desembre, de la comunicado audiovisual de Catalunya
que reguli 1'accés i la participado ais mitjans de Comunicado locáis del grups
polítics municipals.

2- Que s'estableixi un termini no superior a 6 mesos per a la presentado al Pie de
la Corporació del Reglament per a la seva aprovació.

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

PRIMER." Aprovar la Moció del Grup IVIunicipal Convergencia Democrática de
Catalunya, R.E. núm. 1001 de data 24/04/2017:

SEGON.- Notificar 1'acord al Grup Municipal Convergencia Democrática de
Catalunya.

El Sr. President explica que a la Comissió Informativa ja van mostrar el seu interés
de que es pugui regular, si be es cert que es una reglamentado que tal com ha
tlegit exísteíx al text refós de ¡a Íie¡ munjcipal, igualment totes les liéis son
ambígües, polivalents, flexibles i cadascú pot fer la interpretació que es vulgui. Elts
van veure que a la llei reguladora de bases de Régim Local no existeix, sol existeix
e/ que es Ía llei municipal de Catalunya.

Comenta que ells si haguessin de mesurar amb !a mateixa barra de mesura que hi
ha hagut fins ara, dones ells no han posat ni han tret res, e!ls en el seu momentja
van col-laborar amb el grup municipal CDC al butlletf informatiu, en el qual també
ha de dír que ells no teñen un espaí poiftic, teñen un espai d'informac¡ó com equip
de govern i que ells en cap moment havien vetat que el grup CDC tínguessin un
espQí al butlletí.
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Per la seva part creuen que es necessari que existeixí aixó, igual que veuen que,
com de¡Q, la ¡leí es flexible, cadascú pot fer la interpretado que vot, rarticle aquest
que ha mendonat des de la lleí local de régim local de Catalunya també d¡u que es
per mes de 2.000 habitants. La ¡nterpretació que feien es de que necessitaven
disposar d!un local per ais grups municípats, els ajuntaments que teñen más de
2.000 habítants, al igual que necessiten teñir aquest regíament que be ha
mencionat.

Per la seva part no hi ha cap problema, el que volem es treballar conjuntament,
que ells puguin fer la seva fefna en tes millors de les condicions que els h¡
poguessin oferir i que com van parlar en la Comissió Informativa dones es fací un
reglament i d'aquest reglament, el que surti, ja será mes del que tenim fíns ara,
que aíxó també s'ha de valorar i s!ha de posar en valor.

Per tant, el seu vot será favorable i s'asseuran i ho treballaran directament en tes
Comissions de Portaveus i a partir cfaquí aniran fent la feina per teñir aquest
regía ment.

La Sra. Daura comenta que, evidentment, e! nostre poblé no té más de 2.000
habitants tot ¡ que té unes característiques que fan que en conjunt tmgui unes
altres coses que fan que estiguem en un aítre nivell. com pot ser que un poblé de
menys de 2.000 habitants no tindria segurament una emissora de tetevisió. Creu
que es un pas endavant de cara a ells i a futures corporacions que h¡ pugui haveri
pensa que tant es, en el butlletf com en Vídeo Aseó, sempre es bo poder donar un
espa/ per expressar cadascú les seves opinions. Aquí ho han contextualitzat en 6
mesos porqué han posat un termini perqué no s'a¡lQrgu¡ innecessáriament Llavors
e/s hi agradaría que durant aquests 6 mesos es pogués teñir enHestit alxó, que es
e/ que demanen també en aquesta petició.

Amb aquesta última ¡ntervendó finalitza el debat,

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

PRIMER.- Aprovar e! dictamen de la Comissió Informativa de Governació en els
termes transcrits.

ÁREA TÉCNICA

8.- ESTUDI I APROVACIÓ PROVISIONAL. SI S'ESCAU, DE LA MP1-17
"MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÁRIES DE
PLANEJAMENT. PART D'ILLA LIMITADA PELS CARRERS CTRA. DE LA
FATARELLA, C. PINTOR MARGALEF I CTRA. CAMPOSINES".

El Sr. President explica que ja es va aprovar inicialment at Pie del 2 de febrer la
modificado puntual d'aquesta ¡fia compresa entre el C/ Pintor Margalef, Ctra.
Fataretta i Cira. Camposínes. Tot aixó s'ha remes a fots els departaments que
estaven impíicats, no hí ha hagut cap tipus d'esmena, per tant ara el que es fa es
aprovar provisión afment la modtficació puntual; recorda que allí hi havia una
volumetría unifamiliar ¡ la passaran a una vofumetría d'adossats i tenien en compte e!
que eren els víais que Itavors no estaven contemplats.
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Per tant, es tracta d'aprovar provísionalment i remetreu a ¡a Comissió Terrítohal
d'Urbanísme porqué facin 1'aprovacíó definitiva.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA TÉCNICA

En sessió plenária celebrada en data 2 de febrer de 2017 es va aprovar inicialment
la MP1-17 Modificació puntual de les Normes Subsidiarles de Planejament. Part
de 1'illa limitada pels carrers de la Fatarella, Pintor Margalef i Carretera
Camposines, i relativa a:

1. Adequació de les determinacions del planejament urbanfstic municipal
amb el reconeixent cTespais existents destináis a vialitat i que en les
Normes subsidiarles vigents s'inclouen en Zona Volumetria flexible, Clau
A3.

2. Adaptado de la qualificació deis terrenys on actualment es traben
edificacions alineades a aquel! espai viari i actualment incloses en Zona
Volumetria flexible, clau A3, qualificant-los com a Zona Eixample, Clau A2
amb ordenado de ['edificado segons alineació a vial.

L'expedient va ser sotmés a informació pública mitjangant anuncis inserits en el
Butlletf Oficial de la Provincia de Tarragona núm. 35 de data 20/02/2017, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7311 de 8/02/2017, en el diari "El
Punt" del día 14/02/2011, en el "Díari de Tarragona" del día 14/02/2017, al tauler
d'edjctes d'aquest ajuntament i a la plana web municipal, durant el termini d'un
mes, fínalitzant aquest el dia 20/03/2017, sense que es formules cap reclamado
ni al-legació, segons consta en el certificat de la Secretaria de la Corporació que
es troba a 1'expedient.

L'acord va ser notificat ais següents ajuntaments i organismes oficiáis en les
següents dates que consten tot seguit:

DEPARTAMENT

Delegació Territ. Govern a !es Terres Ebre
Mlnisteri d'lndústria, Turisme i Comen,;

Diputado de Tarragona

Dept. Vicepresidéncia, Economía i Hisenda
Direc. Gral. Telecomunic. Tecnolog. Informacjó

Sen/ei tfassjsténcia al temtori-Carreteres

Ajuntament de García

Ajuntament de Mora d'Ebre

Ajuntament de la Fatarella

Ajuntament de Vinebre

Ajuntament de Flix

Ajuntament de Riba-roja

DATA t REGISTRE

16/02/2017 R.S. 109
15/02/2017 R.S. 385

15/02/2017 R.S. 386

15/02/2017 R.S. 389

15/02/2017 R.S. 391

15/02/2017 R.S. 388

15/02/2017 R.S. 387

15/02/2017 R.S. 390

15/02/2017 R.S. 392
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Ates alió que s'estableix ais articles 85 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, peí
qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2,
II), de la Llei 7/1985, de 2 djabril, reguladora de les bases del régim local.

Per tot l)exposat aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació,
per unanimitat 1'adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar provisionalment la IVIP1-17 Modificado puntual de les Normes
Subsidiarles de Planejament. Part de 1'illa limitada pels carrers de la Fatareila,
Pintor IVlargalef i Carretera Camposines, redactada per 1'Arquitecte Sr. Enric
Morelló Elies.

SEGON.- Fer públic 1'acord d'aprovació provisional per mitjans telemátics, d'acord
amb 1'art. 8.5.c) del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d'agost.

TERCER.- Trametre la documentado de 1'expedient a la Comissió Territorial
d'Urban¡sme de les Terres de 1'Ebre per Faprovi defínitivament.

QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d'un acte administratiu de trámit no
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

No obstant aixó, la Corporació acordará el que consideri mes adient.

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

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

9.- ESTUDI I APROVACIÓ INICIAL. SI S'ESCAU. DE LES BASES
REGULADORES DE SUBVENCIONS PER A LA MILLORA DE UOCUPABILITAT
DE LES PERSONES JOVES D'ASCÓ.

El Sr. President cedeix la paraula ai Sr. Florido.

El Sr. Florido comenta que tal com van explicar a Ía Comissió Informativa, el que fan
aquest any es regular d'alguna manera 1'afluéncia deis estudiants durant els mesos
d'estiu que s'incorporaven a tes diferents dependéncies de 1'Ajuntament i en els seus
organísmes. ! realment no s'estava complint el que inidatment s'havia previst, que era
incorporar a la gentjove a! món laboral real ¡ que fessin practiques in-situ, Avui día els
joves de la poblado estudien coses que no teñen absolutament res a veure amb
1'acdó municipal ni en les tasques admmistratives i aixó provocava mes una Qfluéncia
massiva d'estudiants que algunes vegades col-tapsaven aiguns deis departaments
porqué tampoc se podía estar per ells en la mesura que aixó requería. I d'alguna
manera era difícil de justificar la partida pressupostáría i de Ía manera que alió es
pagava.

El que han fet d'a!guna manera es arreglar defínitivament aquest tema, fent aquestes
bases de subvencíons per aqueiís estudiants que ho aprofitin durant els mesos de
julio! i agost. Es a dir, hi haurá un curs al jutiol i un a 1'agost que será de 60 hores
repartídes en 3 hores diánes durant 20 dies i es un curs que els hi donen per miltorar
tot el que será el seu futur un cop s'incorporjn al món laboral. Pensen que a mes de
1'aprofítament ets hi sen/irá per al seu curriculum, perqué es un curs mes amb un
certificat per una fundado que es la Pere Tarros i es cobreix el doble objectíu, es a
dir, 1'obj'ectiu que durant 1'estiu tindran una obligació, pensen que es una obligado
que no comportará cap problema d'anar tres hores ¡ de fer aqueste cursos i per un
altre costat tindran per parí de 1'Ajuntament ía subvenció de 500 € si aprofiten aquest
curs ¡justifiquen 1'assisténcia i 1'aprofitament de! curs.
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La Sra. Daura toma a dir que es va una mica Justos porqué quan s'ha de tomar a
comengar. hi ha el termini d'exposició pública, si es dona el cas en tes inscrípcions
alguna al-legació, va una micajust de temps, pero be, hi ha una mica mes de temps
que 1'any passat.

El Sr. Florido comenta que hi ha temps.

La Sra. Daura comenta que a ells aquest sistema que han prepara! no ets hi agrada o
no comparteixen el seu punt de vista. Pensen que tal com es feia abans, tot i que les
beques no eren perfectes, donava una aproximado al jovent al que es la realitat al
món laboral ¡ era una motivado per a posar en práctica els coneixements que poden
teñir en els estudis i una oportunitat per assumir responsabilitats i obHgacions. El
jovent se sentía molt be de poder treballar, fer alguna cosa peí nostre poblé i llavors
aquesta opcíó els hi sembla que no e/s hi aporta aquest enríquiment de dir que ha
estat trebalíant, ha estat posant en práctica els seus estudis" o inctús oríentar-los
porqué a vegadas podien estar treballant en algún aspecte que desconeixien i es pot
arribar a motivar i encaminar de cara a un futur. Trobo que era una manera de mes
¡nterrelacionar en el que sería el món laboral i e! jovent i se'is h¡ donavQ una
oportunitat de conéixer una mica mes a prop aquesta realítat taborat que sempre es
veu molt llunyana, perqué quan un estudia aixó de trebalíar ho veu molt llunyá, en
canvi aquí se!!s hi estava donant una oportunitat de veure el treball des de mott a
prop.

El Sr. President comenta que vol fer un incfs i dins de la seva experiencia de quan ha
estat aquí treballant, se n'ha donat compte de que aíxó que dius la Sra. Daura, tant
de bo fos així, pero realment la realitat es molt ctíferent. Realment aquí ve gent que
teñen una preparado, que estant fent una carrera molt diferent a! que es
¡'Administrado Pública i hi ha 2 coses, una, que primer no s'adapta la seva feina al
que está fent aquí ¡ 1'attra es la durabílitat. En un mes ha de pensar que se t¡ ha
d'ensenyar moltes coses que en un mes no hi ha temps i potser a una persona que
está fent una carrera se'l fa andvar. L'experiéncta laboral que tindrá aquesta persona
arxivant té mott que desitjar. Llavors van creure que era mes convement aprofitar
aquest temps cobrant ets mateíxos diners, que al cap i a ¡a fi es una beca i aportant-
los-hi mes de formado ai seu cumculum que no la experiencia directa que pot teñir
un que está fent arquitectura a fer-l¡ arxívar manaments de pagament. Repeteix que
en un mes no ht ha temps d'ensenyar-!i ¡ hi ha una altra vessant, la tercera es que
necessita una persona porqué ¡a formí, en el qual hi ha un altre perjudici a 1'hora de
treballar, la persona encarregada de formar, per tant, han cregut que h¡ ha hagut
massa controvérsies per a que aixó pugui anant tirant cap davant. Llavors la mHtor
manera van creare que va ser aquesta que ha explicat el Sr. Florido.

E/ Sr. Florido comenta que volaría afegir que a mes de tot aixó, s'afegeix ate mesos
d'estiu, que es quan e! personal de 1'Ajuntament fa íes vacances i que aquest es un
altre fet afegít, de poder-los ensenyar i estar per elts, quan 1'Ajuntament té menys
gent durant aquests 2 mesos. A mes, ells
han anat mes enllá, que era ia 2a part de tot aixó, es que si aquest any se'ls hi dona
una subvenció per a un curs sobre els casos práctícs a ¡'hora de buscar feina, quan la
tínguin d!anar a buscar, creu que es un tema que es convenient que el facin i que
sápiguen fer, hi ha un component mes enllá, han canviat el sistema i aixó es 1'inici,
a/xó es el primer any. Está ciar que 1'any que ve no els h¡ faran fer el mateix curs, per
tant, per 1'any que ve teñen una attra aposta porqué hi haurá gent que será nova i sí
que podré fer el curs, gent que 1'han fet aquest any i que ¡i hauran de fer un altre curs
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/' gent que segurament que será 1'últim any de carrera que segurament podran portar-
/os / que facin unes practiques aquí. Creu que aixó sf que tindria una mica de sentit.
Per tant el que estem aprovant ara es el príncipi de canviar les regles de joc, de
canviar el que es feia fíns ara i donar-li un altre sentit, pero dar, aixó no ho tanquen
aquí.

E/ Sr. Serra comenta que enguany segurament atgúja deu acabarla carrera.

E/ Sr. Florido comenta que els que acaben la carrera els ¡nteressa aquest curs i teñir
el curriculum del curs i ei certificat corresponent, per aixó han partit d'aquest any de
fer-lo així i a partir de 1'any que ve ja aniran veient aquestes situacions.

El Sr. President comenta que hi ha una altra cosa, tampoc hi havia un contráete
laboral que es podía afegir al curriculum personal. Era una beca que seguirá existmt i
que seguirá sent el mateix.

E/ Sr. Florido comenta que aquí no es podía fer un certificat conforme havien estat
treballanta 1'Ajuntament perqué realmentno havíen estat treballant per 1'Ajuntament.

La Sra. Daura comenta que en tot cas en aquesta votado s'abstenen perqué tal com
han dít de moment no comparteíxen la mateixa opinió ¡ ateshores s'abstenen. Potser
s/ 1'any que ve s'enfoca d'una altra manera i es va concretant com funcionará tot aixó
dones potser llavors els hi agradará pero de moment s'abstenen.

El Sr. Florido comenta queja han ct¡t que no es un pía d'un any, es un pía per regular
definitivament aquest problema, que es un problema de cada any, crea que han
trobat la manera d'arreglar-ho definitivament ¡ que no es un pía tancat, perqué
lógicament !a gent canvia i es un pía que s'ha d'anar adQptant cada any a ¡es
círcumstáncíes que es comportin elsjoves que están estudiant Aquesta es la íntenció
de 1'equip de govern, d'anar-10 adaptant.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORIVIATIVA DE TÉCNICA

Ates que s'ha considerat convenient, en ['exercici de foment que teñen atribuídes
les admmistracions publiques, contribuir en la millora de 1'ocupabilitat de les
persones joves del municipi.

Vistes les bases reguladores de subvencions per a la millora de 1'ocupabilitat de
les persones joves d'Ascó, obrants a 1'expedient incoat a 1'efecte, elaborades pels
servéis municipals, en les quals es preveu la concessió, en régim de concurrencia
no competitiva, en base a 1'ordre cronológic de presentació de soHicituds.

Vist alió que es disposa a 1'article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora
de las Bases del Régim Local, Articles 1181 següents del Decret 179/1995, de 13
dejuny, peí qual s'aprova ei Reglament d'obres, activitats i servéis deis ens locáis i
normativa general d'aplicació Liei 38/2003, de 17 de novembre, Genera! de
Subvencions.

La Comissió Informativa Técnica per 5 vots a favor (4 IA-FIC i 1 ERC), i 4
abstencions (CDC) propasa al Pie de la Corporactó, ['adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar les Bases reguladores de subvencions per a la millora de
1'ocupabilitat de les persones joves d'Ascó, que han de regir el concurs, en régim
de concurrencia no competitiva, en base a 1'ordre cronológic de presentado de
sol-licituds, en els termes en que figuren en 1'annex 1 que s'adjunta al present

dictamen.

SEGON." Sotmetre les bases a informado pública per un termini de 20 dies,
mitjan^ant anunci al BOP i en extracte al DOGC, durant els quals els ¡nteressats
podran efectuar al-iegacions i/o reclamacions, entenent-se aprovat definitivament
en cas de no presentar-se)n cap en 1'esmentat termini. AixÍ mateix donar publicitat
mitjan^ant anuncis a la web municipal i a Vídeo Aseó Televisió,

TERCER.- Convocar simultániament 1'anunci de la convocatoria i/o concurs
mitJanQaní la publicació de les bases aprovades, si be, condicionat resolutóriament
al trámitd'¡nformació pública.

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PERA LA MILLORA DE
UOCUPABILITAT DE LES PERSONES JOVES D'ASCÓ

?246034 F

PRIMERA. FINALITAT
LAjuntament d'Ascó considera convenient, en 1'exercici de foment que teñen
atribuídes les administracions publiques, contribuir en la millora de 1'ocupabílitat de
les persones joves del municipi, motius pels quals s'estable¡xen les presents bases
d'ajut.

SEGONA. OBJECTE
1. Constitueix 1'objecte d'aquestes bases regular i fíxar els criteris i el procediment
per a la concessió de subvencions per a la millora de 1'ocupabilitat de les persones
joves del municipi que slnscriguin ¡ acreditin 1'assisténda del 100% (a excepció de
casos de forga major degudament acreditats i aprovats per la Unitat responsable
de 1'ajuntament) així com la certifícació acreditativa d'aprofitament del Taller de
desenvolupament de competéncies i orientado laboral per a la millora de
1'ocupabilitat que s'imparte¡x¡ al municipi d'Ascó durant els mesos de juliol i agost.

TERCERA. CRITERIS
1. Les subvencions a les que fan referencia aquestes bases teñen carácter voluntari í

eventual, son fliurament revocables en tot moment, no generen cap dret a
1'obtenció de subvencions en anys posteriors i no es poden allegar com a
precedent, així com teñen carácter no devolutiu.

2. El procediment per a 1'atorgament de les subvencions previstes en aquestes bases
será el de concurrencia pública no competitiva, en base a 1'ordre cronológic de
presentado de sol-licitud.

3. La gestió de les subvencions s'efectuará d'acord amb els principis establerts en la
normativa general reguladora de les subvencions de 1'ajuntament d'Ascó i la
restant normativa aplicable en materia de subvencions

QUARTA. CONDICIONS I REQUISITS
1. En tots els casos les persones benefíciáríes hauran de trobar-se al corrent de
les obligacions tributarles i de la seguretat social,
2. El sol-licitant i almenys un deis seus progenitors hauran de posseir el veínat
administratiu en el municipi d'Ascó, requisit que haurá de complir-se amb
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anterioritat a la data de publicació de la convocatoria i mantenir-se fins al finiment
de 1'ajut.
3. Complir 17 anys i máxim 25 durant l'any de la co rrespone nt convocatoria anual.
4. Trobar-se cursant alguns deis següents ensenyaments oficiáis; Cicles Formatius
de Formado Professional (Annex II de 1'Ordre de convocatoria de 25-IV-2012) o
estudis de Batxillerat o equivalent, Ensenyaments Universitaris Oficiáis de Grau,
Diplomatura, Llicenciatura, Postgrau, Máster o Doctorat oficial ¡mpartit per les
Universitats
5. No trobar-se sotmés en cap de les circumstándes recollides en 1'article 13.2 de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
6. Es valorará amb carácter preferent a ¡es persones soHicitants que acreditin
situado de discapacitat
7. Es tindrá en considerado la situado socioeconómica de la unitat familiar de les
persones sol-licitants així com el temps d'empadronament al municipi.

CINQUENA. PERSONES BENEFICIÁRIES
1. Podran ser persones beneficiáries d'aquests ajuts les persones que i'any de la
convocatoria de 1'ajut tinguin entre 17 anys i 25 anys i compleixin les condicions i els
requisits determinats a la base quarta, i que slnscriguin i acreditin 1'assisténcia del
100% (a excepció de casos de for^a majar degudament acreditats i aprovats per la
Unitat responsable de 1'ajuntament) així com la certificado acreditativa
cfaprofitament del Taller de desenvolupament de competéncies ¡ orientació laboral
per a la millora de IIocupabilitat que s'imparte¡x¡ al municipi d'Ascó durant els
mesas dejuliol i agost.

SISENA. QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ
1. La quantia de la subvenció será de 500€ per persona beneficiaría.

SETENA. SOL-LICITUDS
1. Les soHicituds i la documentado requerida s'hauran de presentar, mitjan^ant
model dlnstáncia normaiitzat, a la Unitat d'Ajuts j Subvencions de 1'Ajuntament.
2. Per soHicitar la subvenció caldrá presentar, a mes, la documentado següent:

^ Fotocopia del DNI de la persona sol-licitant
^ Declarado responsable de no estar sotmés en cap de les circumstáncies

previstos a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions
i al Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, peí que s'aprova el Reglament
de la Llei 38/2003, requerides per a teñir la condició de persona
beneficiaría de la subvenció

^ Declaració responsable de compliment de les obligacions tributarles i
amb la Seguretat Social

^ Documentació (matrícula, certificat emés peí centre, ...) acreditativa
d'estar cursant els ensenyaments oficiáis que aNega, on consti el tipus
d'ensenyament, curs, centre educatiu...

^ Origina! i fotocopia deis documents que acreditin els mérits al'legats.
^ Certificat acreditatiu de discapacitat, si escau.
^ Certificado de la Renda 2016: Declarado de 1'IRPF, esborrany de la

declarado o dades fiscals del soHicitant i cadascun deis membres de la
unitat familiar, on h¡ consti clarament la totalitat deis ingressos, si
procedeix per a la seva valoració.
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3. La presentado de la soHicitud
reguladores de la subvenció.
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4. L'ajuntament comprovará d'ofic¡ la situació d'estar al corrent de les obligacions
tributarles municipals. A aquests efectes, s'unirá ais expedients individuals prova
fefaent cTaquests extrems.
5. Tots els documents presentáis serán origináis o copies compulsades, lliurant la
documentado en el Registre d'Entrada de 1'Ajuntament d'Ascó, en qualsevol de les
formes previstas en 1'article 38 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de régim
jurídic de les Administracions publiques i del procediment administratiu comú,
modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

VUITENA." FORMA I TERMINI DE UATORGAMENT A LES PERSONES
BENEFICIÁRIES
1. Les soHicituds presentados serán avaluades per la Unitat d'Ajuts i Subvencions,
qui emetrá proposta de resolució.
2. L'atorgament de la subvenció es realitzará mitjan^ant acord de la Junta de
Govern Local.
3. El termini máxim de resolució de 1'atorgament será de tres mesos des de la
presentado de la sol-licitud.
4. Les persones interessades podran ¡nterposar, amb carácter potestatiu, recurs
de reposició en el terminí d'un mes, o be recurs contenciós administratiu contra la
resolució de 1'ajut.
5. No es podran atorgar subvencions per una quantia superior a! crédit disponible.

NOVENA. COMPATIBILITAT
1. Sense perjudici del que pugui establir-se per altres administracions publiques,
1'ajut tindrá la condició de compatible amb les que puguin lliurar altres organismes.

DESENA. RÉGIM SANCIONADOR
1. Les persones beneficiarles restaran sotmeses a les responsabilitats i al régim
sancionador que sobre sancions administratives estableix la normativa aplicable
en materia de subvencions, la Llei genera! pressupostáría i la Llei general
tributaria.
2. LAjuntament iniciará un procediment de reintegrament de la subvenció
concedida i abonada indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les
presents bases.

ONZENA. PUBLICITAT I CONVOCATORIA
1. La present Ordenanza es publicará en el Butlletí Oficial de la Provincia de
Tarragona, així com en la seu electrónica de 1'ajuntament.
2. La convocatoria de subvencions haurá de publicar-se en la Base de Dades
Nacionals de Subvencions (en avant BDNS). Posteriorment, la BDNS en trametrá
['extracte al Butlletí Oficial de 1'Estat per a la seua publicado. Així mateix, es
donará publicitat de la convocatoria en el Tauler d'Anunds de la seu electrónica
d'aquest ajuntament

D1SPOSICIÓ FINAL
En tot aHó que no es preveu en aquestos bases de manera expressa, será
d'aplicactó el que es cfisposa ais articles 239 al 241 de) Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, peí qual s'aprova e! Text Refós de ia Llei Municipal i de régim local
de Catalunya, ais articles 118 a 129 del Decret 179/1995, peí qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i servéis deis ens locáis de Catalunya i a rOrdenan^a
General de Subvencions de 1'Ajuntament d'Ascó.
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Vist 1'exposat, ¡'Ajuntament en Pie, amb e! 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 Técnica en els termes
transcrits.

10.- ESTUDI I APROVACIÓ DEL PROYECTO DE REPARACIÓN DE LOS
CAMINOS DE VALL DE ROMER ÍP-1701 Y DUBIES/LES PLANES (P-200).
PERTENECIENTES A LA RUTA DE AVISO NÜM. 2 I SOL-LICITUD
D'ATORGAMENT DE SUBVENCIÓ AL IVHNISTERI DE UINTERIOR DE A
L/EMPARA DE L'ORDRE DE 10 D'ABRIL DE 2017, PER LA QUAL ES
CONVOQUEN SUBVENCIONS DESTINADES A ENTITATS LOCALS ADSCRtTES
ALS PLANS D'EMERGÉNCIA NUCLEAR.

El Sr. Presídent explica que abans del día 6 de juny s'ha d!enviar la resolució
d'adherír-nos a una subvendó que ha sortit de la Direccíó General de Protecció Civil i
en la qual han d'aprovar el proyecte que es el de la reparado deis camíns que han
nomenat abans, de Valí de Romer i de les Planes que formen part de la ruta d'avís
núm. 2. Surt per un pressupost de 149.289,30 € i es sol-iicitará a la Dírecció General
efe Protecció Civil una subvencíó de 60.000 €.

Pregunta sí es passa a votado o voien dir alguna cosa.

La Sra. Daura comenta que els hi sembla be que es facin actuacions ais camins del
terme perqué convé. Ta! com van dir fany passat, demanen que quan es fací una
reparado que es fací amb garantíes i amb qualítat sufíciQnt, si convé menys tros pero
amb qualitat per a que sígui mes durabte en el temps. Llavors els hi sembla be ¡ a
mes a mes s/ es pot aconseguir aquest fínangament, dones perfecte.

El Sr. President comenta que es una subvenció que surt de la Direccíó Genera! i que
en el seu moment van demanar a la Dírecció General de Protecció Civil que en ¡loe
efe que ens donín subvencíons per a fer camins, que reatment inverteíxin ells diners
en medís efectíus. Que no volien diners, que el que voiien era que aquí tínguéssím
geni efectiva. Desgraciadament encara están donant diners. queja ho troba be, pero
que podríen sermott más útíls.

La Sra. Daura comenta que es evident que el mílior sería e/ que comenta e! Sr.
Alcalde pero si no hi ha res mes, dones almenys que es fací des d'aqui i arregtem els
camins que toquen.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE TÉCNICA

Vista la publicado al BOE número 116 de 1'Extracte de 1'Ordre de 10 cTabril de 2017,
del Ministeri de 1'interior, per la qual es convoquen subvendons destinades a entitats
locáis adscrites ais Plans d'Emergéncia Nuclear.

Vist el Proyecto de reparación de los caminos de Valí de Romer (P-170) y
Dubies/Les Planes (P-200), pertenecientes a !a ruta de aviso núm. 2, redactat per
la Técnica de Camins Sra. Mónica Faiget Salvado, amb un pressupost de contracta
de 149.289,30 € mes IVA.
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Per tot 1'exposat aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació,
per 5 vots a favor (4 1A-FIC i 1 ERG), i 4 abstencions (CDC) 1'adopció delsegüent
acord:

PRIMER.-Aprovar el Proyecto de reparación de los caminos de Valí de Romer (P-
170) y Dubies/Les Planes (P-200), pertenecientes a la ruta de aviso núm. 2,
redactat per la Técnica de Camins Sra. Mónica Faiget Salvado, amb un pressupost
de contracta de 149.289,30 € mes IVA.

SEGON.- SoMicitar a la Direcció General de Proteccíó Civil una subvenció per import
de 60.000 € per a 1'actuació Proyecto de reparación de los caminos de Valí de
Romer (P-170) y Dubies/Les Planes (P-200), pertenecientes a la ruta de aviso
núm. 2.

TERCER.- Donar conformitat a la contractació de les actuacions que es duran a
terme en cas cTobtenir la subvenctó sol-licitada.

QUART.-Autoritzaral Sr. Alcalde per a formular la corresponentsoMicitud i presentar
la documentado necessária per a concórrer a la convocatoria esmentada.

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

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

11.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL-LICITAR LA INCLUSIÓ DEL
MUNICIPI D'ASCÓ EN LA UNÍA DE CONVOCATORIA DE PROJECTES DE
COFINANCIACIÓ SOBRE ACTIVITATS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL PELS
MUNICIPIS DE LA ZONA D'INFLUÉNCIA DE LA INSTAL-LACIÓ NUCLEAR
D)ASCÓ, D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA L'ORDRE IET/458/2015. D'11 DE
MARC DEL M1NISTERI D'INDÚSTRIA. ENERGÍA I TURISME PER A UEXERCICI
ECONÓIVIIC DE 2017. AIXÍ COM UAPROVACIÓ DEL PROYECTO DE MEJORA
DE LAS INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y CULTURALES DE ASCO:
CONSTRUCCION_QFICINA DE TURISMO Y URBANIZACIÓN PLAZA "IVIOLÍ
VELL"

E/ Sr. President explica que 1'any passat ja van aprovar un projecte, des de la
Direcció General de Política Energética i Mines es va fer una ordre ministerial en la
qual se cofinangava en projectes que tenien que teñir unes característiques molí
especiáis que havien de ser sostenibies, que havien de donar treball ¡ que havien de
ser alternatius a la economía que produeix la Central Nuclear, en la qual ens donen
una subvendó en aquest cas del que representa el 50% del terme fix que venim
cobrant per teñir els residus emmagatzemats aquí.

L'any passat es va entrar una fase del Castell i aquest any el que s'ha fet i aprofíta
perensenyarel que es 1'OficinQ de Turísme i la zona verda del costat de la biblioteca
en la qual aníran albergáis uns servéis, 1'Oficina de Turísme. i que será una área amb
un espai vertí que tambó será utilitzat directament per la biblioteca.
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Comenta que aquest projecte s'ha d!aprovar abans del 30 de juny ¡ d'aíguna manera
ja es complimentaran fots e/s requisits s avui el trámít després d!aprovar primer la
¡nctusió ¡ després el proyecte.

La Sra. Daura comenta en primer lloc que la inclusíó d'un projecte i assistir a les
convocatónes de subvencions, e!s hi sembla perfecte. En quan a! proyecte en sí a la
Comissió Informativa es van abstenír perqué no el coneíxíen, 1'han estat consultant i
allf h¡ troben a faltar com en altres projectes que s'han fet, com va ser el de la Plaga
efe/ Carrer Estudi, una zona d'aparcament donat que es un problema que tenim al
poblé i es e¡ de la zona d'aparcament ¡ allí hi ha una zona que, fot i que una zona
verda está be que hi s¡gu¡, pensem que col-locat d'una aftra manera podría albergar
uns quants aparcaments que podríen donar una mica de solucíó al problema que hi
ha en tota la carretera d'aparcar, que s'envaeix la calgada o es puja damunt de les
voreres.

El Sr President comenta que en a/xó que diu tu tens tota la rao del món, que fa 4 o 5
mesos que están treballant directament amb una persona perqué d'alguna manera
reubiqui tot el que es la zona d'Qparcaments de la carretera ¡ també endreci una mica
tot el que es les barres de! bars, els passos de zebra, que deixi una mica tot mes
endregat. Comenta que també hi ha un pía de circulado, el qual també tindrá una
afectado directa en el que está dient i directament están treballant amb el Se/ve/ de
Carreteros, i li sembla que aquesta setmana vinent teñen que venir aquí porque hi ha
altres coses previstes, com es 1'accés a la Capelieta per la celebrado de Ía Mare de
Déu, perqué ¡a gent no xafí la carretera i tot aixó ja ho teñen fot previst.

La Sra. Daura comenta que etls están a favor de que sincloguí el que es un proyecte,
peró aquest projecte en concret tal com está redactat no els hi agrada, no els hi
sembla be, per la qua! cosa han de votar que no a aquest proyecte. S/ aquest proyecte
contemples una petíta zona, no pretenen que tota la zona aquella siguí aparcament,
es üo que hi hagí una zona verda, que h¡ hagi ¡'oficina, pero ni que fos 3, 4 o 5
aparcaments pensen que agitítzaría ei tema aquest.

El Sr. Florido comenta que quan redactaven el proyecte d'aixó en van parlar. El
problema es que si allí voten teñir ¡'Oficina de Turísme i voten aprofitar tot aquetl
espai, han de tirar el mur que dona a Ía carretera i a partir d'allí fer un accés que es
vegi des de ia carretera fot el que será el Molí i el que será la Oficina de Turisme. Ja
van estar paríant en el seu moment amb el redactor de si ho endarreríen, el problema
es que s¡ allí es posa una batería de cotxes el que es fa es tapar i dificultar 1'accés al
que sería 1'Oficina de Turísme, a un autocar que pogués venir i es pogués parar allí
un moment mentre entra la gent a 1'Oficina de Turísme. Reitera que d'aixó ja en van
parlar, el problema es que no es el ¡loe adequat

La Sra. Daura pregunta si sería Qlgun problema tirar el mur i fer que alió sigui un
espai mes obert ¡ que inclogués una zona d'Qparcament ¡ que 1'OficfnQ no quedes
amagada darrera del que es el mur.

El Sr. Florido comenta que 1'ofidnQ no quedará amagada, un lateral de 1'Oficína será
parí del mur. Ara provisionalment será una Oficina de fusta, pero os un tema
provisional. Ese fa aixf perqué s'está reubicant ais de Correus, que eis reubíquen a la
Plaga de 1'Estació i els Vigilants estarán a 1'Oficma de Correus, que es ¡'oficina on
creuen que han d'estar els Vigilants. Per tant aílf hi ha una actuado que es
provisional i la fagana definitiva de 1'Oficina formará parí de tot el conjunt, no del mur,
sino que será una parí del conjunt. I a mes aití, precisament, han cregut el contrarí, s¡
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es té ¡'Oficina de Turísme s'ha de poder deixar aparcar un autocar un moment perqué
vagin a fer una consulta i el que es necessita es tot el contrari, no aparcar cotxes,
sino deíxar un espai mes ampíe per a poder fer tot aquest trámít.

La Sra. Daura comenta que pensen que només que hi hagués un tloc, fer una altra
composíció de la situado de 1'Ofícina de Turísme, es pugui habilitar un ¡loe al poblé a
qualsevoi racó per a posar 4, 5 cotxes, es descongestiona molt el tema de
1'aparcament, tal com van proposar quan hi havia el proyecte de la Plaga de! Carrer
Estudi.

El Sr. Florido comenta que mes endavant hi ha una replaga que es una plaga que no
s'utilitza practícament ¡ que es un espai que, dins del pía de viatítat que estava
explicant 1'Alcalde, dones segurament alió sí que podría ser un lloc per aprofitar
afguns aparcaments perqué es una plaga que no s'ut¡litza.

El Sr. President comenta que hi ha un afegit que també vol explicar, que no cal fer un
macro proyecte d!un miltó d'euros, també ens hem d'adaptar una mica a ía subvenció
que h¡ ha aquí, vol dir que s¡ per un costatja teñen fet el que están expíícant, ells el
que han fet es adaptar una mica e! projecte aquest a que vagí una mica ajustat amb
la subvenció que ens donaran.

La Sra. Daura respon que ells no están pariant tampoc de fer un projecte d'un millo
d'euros ni coses dtaquestes, la seva idea o tal com ho teñen concebut no varía moít
d'a¡xó, només es tracta de recol-locar les coses en diferents posicions. Una vegada
mes son diferents opíníons, ells teñen ¡a seva i els aitres també, per aixó, tal com 1¡ ha
dit, están cfacorcf que s'¡ncloguin projectes per a la díversificació económica dins de
totes les convocatóríes que puguin haver, pero aquest proyecte en concret, ta! com
está redactat, no els hi agrada per aquest sentít concret.

Amb aquesta última ¡ntervenció finalitza el debat.

Peí Sr. Presiden! es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 25 de maig de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORIVIATIVA TÉCNICA

Vista 1'Ordre IET/458/2015, d'11 de mar? peí que es regulen les assignacions ais
municipis de 1'entorn de les instal'!acions nuclears, amb carree al Fons per a la
financiado de les activitats del Pía general de residus radioactius publicada al BOE
núm. 65, de 17 de marpde 2015

Ates que aquesta Corporació vol acollir-se a aquesta línia d'ass¡gnac¡ons en ordre
a la percepció de fons per a la cofínanciació en projectes d'activitats de
desenvolupament local, que contribueixin al desenvolupament económic d'aquest
municipi així com a la conservado i millora del medi ambient i fomentar la
generado d'ocupació.

Ates que a tal efecte s'ha confeccionat el Projecte básic Oficina de Turisme i Pla<?a
"Molí Vell", que reuneix els requisits establerts a 1'esmentada Ordre així com la
documentació annexa i 1'estudi de viabilitat de creado de [¡oes de treball.

Aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació per 5 vots a favor (4
[A-FIC i 1 ERC), i 4 abstencions (CDC) 1'adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar "Projecte básic Oficina de Turisme i Pla<?a "Molí Vell" amb un
pressupost de contracta de 229.408,97(IVA exclós) així com la documentado
annexa i 1'estudi de viabílítat de creado de llocs de treball.

SEGON.- SoHicitar a la Dirección General de Política Energética i Mines la
¡nclustó del municipi d'Ascó dins de 1'assignació de cofinanciació establerta a
1'Ordre IET/458/2015, a l'any 2017, envers la incorporado del projecte anomenat
"Projecte básic Oficina de Turisme i PlaQa "Molí Vell".

TERCER.- Remetre la documentado escaient en execució d'aquest acord.

QUART.- Facultar el Sr. Alcalde tan ámpliament i com sigui adient en dret, per a la
signatura de la documentado necessária per a la formalització cTaquest acord.

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

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

El President aixeca Igrsessió, de la qual, com a Secretaria estenc aquesta acta.

Víst i ^Tau LA SECRJ
^jlR^SIDENT
M 1>

DILIGENCIA.- Per a fer constar que la present acta consta de 30 folis, del núm.
246.012 F al núm. 246.041 F, del timbre comunitari i del núm. 56 al núm. 85 del de
la Corporació Municipal.

LA SECRETARIA

-v^
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