
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 07/2017
Dia: 15 de setembre de 2017
Organ: Pie
Hora: De 13:00 a 14:05 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
Sra. Montserrat Lerma Díaz
Sra. Josefa Egea Peralta
Sra. Margarita Daura Biarnés
Sr. Josep Serra Serra
Sra. Cristina Serra Cavallé

Secretaria:

Sra. M. Ángel Benedicto Esclarín

Interventora Acctal.

Sra. M. Cinta Grau Borrell

No assisteix, pero justifica la seva absénda el Sr. Miquel Ángel Ribes Jornet.

ORDRE DEL DÍA PREVIST.

1. Estudi ¡ aprovació, si escau, de les actes corresponents a les sessions de 22
dejunyde2017, 27 dejuliol de 2017 (24 d'agostde2017.

ÁREA DE GOVERNACIÓ

2. Donar compte de 1'escrit R.E. 2642 de 31/07/2017 trames per Esquerra
Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM).

3. Estudi i aprovació, si escau, de la mocio de rebuig ais atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils, i de réceme ¡xe me nt a la tasca realitzada pels cossos
policials i cfemergéncies.

4. Donar compte deis Decrets de 1'Alcaldia envers el nou cartipás municipal.
5. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 1'Alcaldia envers les

Comissions Informatives ¡ la seva composició.
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6. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 1'Alcaidia envers els
nomenament deis representants de 1'Ajuntament en órgans CoHegiats.

7. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 1'Alcaldia envers el
nomenament de Conseller al Consell d'Administrac¡ó de 1'Entitat Pública
Empresarial Loca! "Aseó Servéis".

8. Donar compte deis Decrets de 1'Alcaldia núms. 17, 19 (29), 69, 121 i 122 del
2017.

9. Estudi i aprovació, si s'exau, de la delegació de competéncies a favor de
1'Organisme Autónom Vídeo Aseó Televisió.

ÁREA D'HISENDA

10. Estudi i aprovadó, si s'escau, de 1'expedient de modificació de crédits núm.
5/2017.

11. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de 1'Alcaldia envers el régim de
dedicado deis membres de la corporació, retribucions, assisténcies i
¡ndemnitzacions.

ÁREA TÉCNICA

12. Estudi i resolució, si escau, envers l'a[.legado (proposta) interposada per
Albert Biarnés Munuera (Grup vems carrer Molins i Ctra Camposines).

13. Estudi i aprovació definitiva, si escau, del Projecte de millora de les
infraestructures turistiques ¡ culturáis d'Ascó: Construcció Oficina de Turisme í
urbanització Pla^a "Molí Vell"

14. Estudi i aprovació, si escau del conveni de col.iaboració per a 1'execució del
Projecte estratégic "GR-99 Camí Natural de 1'Ebre en el marc del Programa
de Desenvoiupament Rural de Catalunya 2014-2020.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESS1Ó.

1,- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU. DE LES ACTES CORRESPONENTS A
LES SESSIONS DE 22 DE JUNY DE 2017. 27 DE JULIOL DE 2017 I 24
D'AGOSTDE2017.

El Presiden! obre la sessió ¡ pregunta ais regidors si teñen algún comentan a fer
deis esborranys de les actes de les sessions celebrades els dies 22 de juny, 27 de
juliol i 24 d'agost

La Sra. Daura, en primer ¡loe, excusa !lassisténcta del seu company Míquel Ángel
Ribes, que no es troba aquí.

En relació a ¡es actes, comenta que a ¡'acta del día 27 de julioi, en el puntquan
ella demano la paraula per dírígir-se al Sr. Ramón Plaza, hi posa que seguidament
es produeíx una intervenció del públic assistent i que per aquest motiu s'aixeca la
sessió. Pensa que no es pot justificar que no se'ts dones la paraula en aquest punt
porqué h¡ bagues una interrupció. Només votdría fer aquest aclariment, porqué la
percepció que ells van teñir no va ser precisament en aquest orare de coses.

I no formulant-se cap mes observació, queden aprovades ¡es actes per unanimitat
deis vuit membres assistents.

ÁREA DE GOVERNACIÓ
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2.- DONAR COMPTE DE UESCRIT R.E. 2642 DE 31/07/2017 TRAMES PER
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL (ERC-
AM).

El Sr. President dona compte de 1'escrit presentat per Esquerra Republicana de
Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM) R.E. 2642 de 31/07/2017 mitjan?ant el
qual es soHicita que es tíngui per manifestat que a partir de 1'entrada de 1'escrit es
consideri al regidor Josep Jaimot Jiménez com a regidor no adscrit.

Ates el que disposa 1'article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Íes
bases del Régim Local en la seva redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
novembre, de mesures per la modernitzadó del govern local i 23 i següents del
Decret 2568/1986, de 26 de novembre, peí que s'aprova el Reglament
d'organ¡tzació, funcionament i régim jurídic de les Entitats Locáis i 50 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 cTabril, peí que s'aprova el text refós de la llei municipal i
de régim local de Catalunya, el Regidor Sr. Josep Jaimot Jiménez causa baixa del
Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC-AM)
adquirint la condició de Regidor no adscrit.

El Pie resta assabentat

ÁREA DE GOVERNACIÓ

3." ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU, DE LA MOCIÓ DE REBUIG ALS
ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS. I DE
RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I
D'EMERGÉNCIES.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Governació, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COn/llSSlÓ INFOR1VIATIVA DE GOVERNACIÓ

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d'agost de
2017, van provocar la mort de 15 persones i mes d'un centenar de ferits i van
produir una sensació de por i alarma entre la nostra societat,

La rápida i eficient intervenció deis cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra j
Guardia Urbana, agents de policies locáis i deis servéis d'emergéncies mediques,
Juntament amb molts ciutadans anónims va ser cabdal per afrontar els primers
moments ¡ la posterior detenció i desarticulado deis terroristes causants de 1'atac.

Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies,
així com la indignado i el rebuig unánime a la violencia, defensada des de
qualsevol ¡dea o religió.

Per tot aixó, aquesta Comissió Informativa propasa al pie de !a corporació per
unanimitat, 1'adopció deis següents acords:

PRIMER.- Expressar el rebuig contundent ais atemptats terroristes perpetráis a les
ciutats de Barcelona i de Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islámic.
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SEGON.- Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violencia que propaguen
1'odi i la barbarie arreu del món i a casa nostra.

TERCER.- Donar el condol i el suport total a les victimes i ferits deis atemptats, les
seves famllies i amics. Sempre estarem al costat de la convivencia i la cohesió
social.

QUART.- Agrair i reconéixer la gran tasca realitzada per tots els cossos
d'emergénc¡es, seguretat, prevenció i entitats ciutadanes que, en moments de
máxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de servei. Al
mateix temps, demanar que la policía deis Mossos d'Esquadra s'incorpori, de
forma immediata, en les reunions deis grups de treball sobre la lluita antiterrorista,
liderades per la Interpol, per assegurar la mes eficient coordinaciá entre totes les
forces i cossos de seguretat de 1'Estat.

CINQUE.- Deixar ciar que aquests atacs contra la convivencia no canviaran la
voluntat de la nostra societat d'apostar per la llibertat, 1'acoHida i la tolerancia,
apostant peis valors que potenciTn el respecte a totes les formes de pensar,
religions i cultures.

SISÉ." Ratificar la voluntat deis governs locáis de continuar treballant per la
cohesió social de les nostres viles i ciutats. Només així avan?arem cap a la
convivencia i la inclusió de la societat.

La Sra. Daura comenta que el seu grup, com no pot ser d!una aitra forma, recolza
aquesta modo de forma íntegra porqué aquests atemptats terrorístes son actes
incompatibles amb la democracia, la pau i ¡a tlibertat Ateshores recolzen tot i
cadascun d'aquests punts de la modo.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, per unanimitat deis 8 membres assistents que
representen la majoria absoluta del nombre de nou que legalment el compasen
acorda:

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

4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE LIALCALDIA ENVERS EL NOU
CARTIPÁS MUNICIPAL.

El Sr. President dona compte deis Decrets de 1'Alcaldia que diuen literalment:

DECRET DE UALCALDIA NÜn/1. 254/2017

Vist que en dates 21 i 24 de juliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr. Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament cTAscó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2017.

Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir a una nova estructurado del cartipás municipal.
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En us de la facultat atorgada per 1'artjcle 21,2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abr¡l,
Reguladora de les Bases del Régim Loca), en relació amb Farticle 23.3 de la
mateixa Llei, HE RESOLT:

PRIMER." Nomenar tinents d'Alcalde els Regidors següents:

1er Tinent d'Alcalde: Sr. José Jaimot Jiménez
2on Tinent d'Alcalde: Sr. Salvador Florido Florido
3erTinentd'Alcalde: Sra. Montserrat Lerma Díaz

Ais Tinents cTAlcalde, com a tais, els correspondrá substituir a aquesta Alcaldía en
la totalitat de les seves funcions i per ordre del seu nomenament, en eis casos
d'abséncia, malaltia o impediment que ['impossibiliti per a 1'exercici de les seves
atribucions.

SEGON.- De la present resolució se'n donará compte al Pie en la primera sessió
que celebri, notificant-la a mes personalment ais designats, i es publicará en el
Butlletí Oficial de la Provincia, sense perjudici de la seva efectivítat des del dia
següent al de la seva data.

DECRET DE L'ALCALDIA NÜM. 255/2017

Vjst que en dates 21 i 24 de juliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr. Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporactó en sessió de data 27 de julio) de 2017.

Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir a una nova estructuració del cartipás municipal i
atesa 1'existéncia de ¡a Junta de Govern Local segons acord adoptat peí Pie de la
Corporació de 13 dejuliol de 1999.

En us de les facultáis atorgades per 1'article 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'abr¡i, i els articles 43 i 112 del Reíal Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí
qual s'aprova el Reglament d'0rganització, Funcionament ¡ Régim Jurídic de les
Entitats Locáis, HE RESOLT:

PRIMER.- Que la Junta de Govern Local estará integrada pels següents tres
regidors, nombre no superior al ter? del nombre legal d'aquests, essent presidida
per aquesta Alcaldía:

1er Tinent d'Alcalde: Sr. José Jaimot Jiménez
2on Tinent d'A!calde: Sr. Salvador Florido Florido
Ser Tinent d'Alcalde: Sra. Montserrat Lerma Díaz

SEGON.- Ratificar el Decret de 1'Alcaldia núm. 254/2017, de data 31 d'agost de
2017, peí que respecta al nomenament de Tinents d'Alcalde donat que tots ells
son aleshores membres de la Junta de Govern Local.

TERCER.-La periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local será
setmanal i les sessions ordináries tindran lloc els dimecres no festius a la Sala de

?246060 F 104



la Junta de Govern Local, préviament convocades a 1'efecte, excepte que no hi
hagin assumptes a tractar.

QUART,- Les atribucions de la Junta de Govern Local son les que figuren
transcrites al Decret de 1'Alcaldia núm. 196/2015.

C1NQUE.- De la present resolució se'n donará compte al Pie en la primera sessió
que es celebri, notificant-la a mes personalment ais designáis, i es publicará en el
Butlletí Oficial de la Provincia, sense perjudici de la seva efectivitat des del día de
la data.

DECRET^DE L'ALCALDIA NÚM. 256/2017

Ates que mitjan?ant resolució núm. 255/2017, de 30 d'agost de 2017, s'ha procedit a
nomenar novament els regidors que formaran part de la Junta de Govern Local.

Ates que la funció propia i básica de la Junta de Govern Local es 1'assisténcia
permanent a 1'Alcalde en ¡'exercici de les seves atribucíons.

Ates que aquesta Alcaldía considera positiva i necessária 1'assisténcia d'un altre
membre de 1'equip de govern, [a Sra. Josefa Egea Peralta, a les sessions de la Junta
de Govern Local per tal cTassessorar-la en 1'exercici de les seves competéncies.

Vist el que disposen els articles 112 i 113 del Regiament d'0rganització,
Funcionament i Régim Jurídic deis Ens Locáis, aprovat per Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, i en us de les facultats que tinc atribuTdes, HE RESOLT:

PRIMER.- Requerir 1'assisténcia de la Sra. Josefa Egea Peralta a totes les sessions i
reunions de la Junta de Govern Local que se celebrin.

SEGON." Donar compte de la present resolució al Pie en la primera sessió que es
celebri i notifícar-la a 1'interessat.

DECRET_DE UALCALDIA NÜM. 257/2017

Ates que de conformitat amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases de régim ¡oca! (en endavant LBRL), modificat per
la Llei 11/1999, de 21 d'abril i ¡a Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de 1'ordre social i 1'art. 13 del Reial decret 2568/1986, de
28 de novembre peí qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i
régim jurídic deis ens locáis, els membres de les corporacions locáis teñen dret a
percebre retribucions per 1'exercici deis seus carrees en dos supósits: quan els
desenvolupin en régim de dedicació exclusiva i quan els desenvolupin en régim de
dedicado parcial per realitzar funcions de presidencia, vice-presidéncia, ostentar
deiegacions o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin.

Ates que ¡lart. 75.5 de la LBRL disposa que correspon al president de la corporació
determinar els membres d'aquesta que realitzaran les seves fundons en régim de
dedicado exclusiva o parcial.

Peraixó,HERESOLT:
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PRIMER.- Determinar que exercirá les seves funcions en régim de dedicado
parcial (50%):

L'Alcalde Sr. José María Buixeda Ruana
La Regidora Sra. M. Montserrat Lerma Díaz
La Regidora Sra. Josefa Egea Peralta

SEGON.- Publicar 1'esmentada resolució en el BOP i en el tauler d'anunc¡s de la
corporació.

TERCER.- Donar compte de la present resolució al Pie de la Corporació.

DECRET DE UALCALDIA NÚIV1. 258/2017

Vist que en dates 21 i 24 dejuliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr. Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2017.

Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir a una nova estructurado del cartipás municipal.

Fent us de la facultat que em confereixen els articles 43.3 i 43.5.b) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, peí qual s'aprova el Reglament
d'0rgan¡tzació, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locáis, HE RESOLT:

PRIMER.- Efectuar les següents delegacions a favor deis membres de la
Corporació que a continuació s'ind¡quen:

SR. JOSÉ JAIMOT JIMÉNEZ:
Brigada ¡ Manteniment dlnfraestructures
Festes
Fires i Turisme
Seguretat i mobilitat
Agricultura

SR. SALVADOR FLORIDO FLORIDO:
Coordinado de Regidories
Urbanisme
Treball
Promoció Económica
Industria i Comer?
Habitatge i Obra Nova
Protecció Civil
Formado

SRA. M. MONTSERRAT LERMA DÍAZ:
Ensenyament
Cultura i tradjcions
Benestar Social ¡ Gent Gran
Noves Tecnoiogies

SRA. JOSEFA EGEA PERALTA
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Sanitat
Dona i Igualtat
Governació
Joventut

Aquestes delegacions comprendran la direcció interna i la gestió deis servéis
corresponents.

Els Regidora delegáis vindran obligats a donar compte a aquesta Alcaldia del
desenvolupament de les activitats que porten a terme.

La resta cfactivitats que no han estat delegados en aquest Decret continúen sota
la responsabilitat directa de la meva autoritat i concretament les dlH¡senda i
Personal, Esports, Camins ¡ Medí Ambient.

SEGON.- De la present resolució se'n donará compte al Pie en la primera sessió
que celebri, notificant-la a mes personalment ais designats, i es publicará en el
Butlletí Oficial de la Provincia, sense perjudici de la seva efectivitat des del día
següent al de la data de la present resolució.

DECRET DE «-'ALCALDÍA NÚn/1. 259/2017

Vist que en dates 21 i 24 de juliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr. Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporació en sessió de data 27 de julio! de 2017.

Vista la credencial tramesa per ¡a Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir a una nova estructurado del cartipás municipal i
procedir al nomenament deis representants de 1'Aj'untament en els órgans
coHegiats deis Organismes Autónoms i vistos els Estatuts de Vídeo Aseó
Televisió, Escola Municipal de Música d'Ascó, així com les corresponents
delegacions de servéis i activitats efectuades ais Regidors, HE RESOLT:

PRIMER.- Reconéixer i/o nomenar com a representants de 1'AJuntament en cada
un deis següents órgans a:

I.- Oraanisme Autónom Vídeo Aseó Televisió: Consell Rector.

President: Sr. José M. Buixeda Ruana
Sots-president: Sra, Montserrat Lerma Díaz

II.- Orcian¡sme_Aytónom Escola MLinicipal de tVIúsica d'Ascó: Consell Rector.

Presiden! Sra. Montserrat Lerma Díaz
Sots-Presidenta: Sra. Josefa Egea Peralta

SEGON.- Comunicar la present resolució ais interessats.

TERCER.- Donar compte de la present resolució al Pie de la Corporació en la
primera sessió que celebri.

El Pie resta assabentat.
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5.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA
ENVERS LESCOMJSSIONS INFORMATIVES1 LA SEVA COMPOSIC10,

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Governació, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORtVlATIVA DE GOVERNACIÓ

1.ANTECEDENTS

En dates 21 ¡ 24 de juliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del Sr.
Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, deis quals es va
donar compte al Pie de la Corporació en sessió de data 27 de julio! de 2017.

La Junta Electoral Central ha expedit la credencial de Regidor a favor de la Sra.
Josefa Egea Peralta.

Es necessari procedir a una nova estructurado del cartipás municipal.

El Pie de la Corporació en data 26 de juny de 2015 adopta l>acord de creació,
composició i régim de sessions de les Comissions Informatives Permanents.

2. FONAMENTS DE DRET

Els articles 20.1.C) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del régim
local; 60 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 124.2 i 134 i següents del
Reglament d'organitzac¡ó, funcionament j régim jurídic de les entitats locáis,
aprovat per Reial decret 2568/1 986, de 28 de novembre.

Els articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abrii peí que s'aprova el
Text Refós de la Llei Municipal i de Régim Local de Catalunya s'ajusta a les
previsions normatives en relació a la creació de la Junta de Portaveus i a la
Comissió de Coordinado de Govern.

Vista la propasa de 1'Alcaldia, aquesta Comissió Informativa proposa al Pie de la
Corporació per 5 vots a favors (4 IA-FIC + 1 Regidor no adscrit) i 4 abstencions
(CDC)l'adopció deis acords següents:

PRIMER.- Modificar la composició de la Comissió Informativa de Comptes-
Hisenda, de carácter obligatori, segons els articies 116 de la Llei reguladora de les
Bases de Régim Local i 127 del ROF, que estará integrada per un representant de
cada grup polític, actuant amb vot ponderal

President/a:
Vocals:

• Secretari/ária:
delegui.

- UAIcalde o regidor/a en qui delegui.

- Sr. Salvador Florido Florido, com a titular i M, Montserrat
Lerma Díaz, com a suplent, re prese ntants del Grup
Municipal d'IA-FiC.

- Sr. José Jaimot Jiménez, Regidor no adscrit
- Srs. Margarita Daura Biarnés com a titular i Josep Serra

Serra, com a suplent, representants del Grup Municipal
deCDC.

- El Secretan general cte 1'Ajuntament o funcionan en qui
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SEGON.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Técnica, de carácter
permanent, que coneixerá, fonamentalment i sense carácter exhaustíu, en
matones cTobres publiques, urbanisme, patrimoni, agricultura, camins, foment i
treball, industria, comer? i turisme i que estará integrada per un representant de
cada grup polític, actuant amb vot ponderal

President/a:
Vocals:

• Secretari/ária:
delegui.

- LAIcalde o regidor/a en qui delegui.

- Srs. Salvador Florido Florido, com a titular i Montserrat
Lerma Díaz, com a suplent, representante del Grup
Municipal d' IA-FIC

- Sr. José Jaimot Jiménez, Regidor no adscrit
- Srs. Miquel Ángel Ribes Jornet, com a titular i Cristina

Sen-a Cavallé, com a suplent, representants del Grup
Municipal de CDC.

- El Secretan general de ['Ajuntament o funcionan en qui

TERCER.- Modificar la composició de la Comissió Informativa de Govemació, de
carácter permanent, que coneixerá, sense carácter exhaustiu, de temes de
governació, protecció civil, territori i poblado, organització i funcionament
municipal, personal, servéis municipals i sanitat, i que estará integrada per un
representant de cada grup polític, actuant amb vot ponderat:

President/a;
Vocal s:

" Secretari/ária:
delegui.

- L'Alcalde o regidor/a en qui deiegui.

- Srs. Josefa Egea Peralta com a titular i Montserrat Lerma
Díaz, com a suplent, representants del Grup Municipal
d'IA-FIC.

- Sr. José Jaimot Jiménez, Regidor no adscrit
- Srs, Josep Serra Serra, com a titular i Margarita Daura

Biarnés, com a suplent, representanüs del Grup
Municipal de CDC.

- El Secretan general de 1'Ajuntament o funcionan en qui

QUART.- Modificar la composició de la Comissió Informativa Social, de carácter
permanent, amb funcions informatives en les árees de cultura, festes, esports,
ensenyament, benestar social i tercera edat, joventut, turisme, etc., i que estará
integrada per un representant de cada gmp polític, actuant amb vot ponderal

President/a:
Vocals:

• Secretari/ária:
delegui.

- UAIcalde o regidor/a en qui delegui.

- Srs. Montserrat Lerma Díaz, com a titular i Josefa Egea
Peralta, com a suplent, representants del Grup Municipal
d'IA"FIC.

- Sr. José Jaimot Jiménez, Regidor no adscrit
- Srs. Cristina Serra Cavallé, com a titular i Miquel Ange!

Ribes Jornet, com a suplent, representants del Grup
Municipal de CDC.

- El Secretan general de 1'Ajuntament o funcionari en qui
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CINQUE." Modificar la composició de la Comissió Informativa de Seguretat, de
carácter permanent, amb funcions informatives en les árees de seguretat respecte
les instal-lacions nuclears, i que estará integrada per tots els membres de la
Corporació:

President/a:
Vocals:

• Secretari/ária:
delegui.

- L'Alcalde o regidor/a en qui delegui.
- José Jaimot Jiménez
- Salvador Florido Florido
- M. Montserrat Lerma Díaz
- Josefa Egea Peralta
- Margarita Daura Biarnés
- Josep Serra Serra
- Cristina Serra Cavallé
- Miquel Ángel Ribes Jornet
- El Secretan general de 1'Ajuntament o funcionan en qui

SISE.- Aquestes comissions duran a terme les seves reunions d>acord amb la
periodicitat estabíerta per a les sessions plenáries i de la Junta de Govern Local.

SETE.- Mantenir la Junta de Portaveus de 1'Ajuntament d'Ascó que estará
integrada per 1'Aicalde i un representant de cadascun deis grups polítics i regidor
no adscrit, representáis al consistori: Srs. Salvador Florido Florido, José Jaimot
Jiménez i Margarita Daura Biarnés. La Junta de Portaveus es reunirá mitjan^ant
convocatoria previa efectuada per 1'Alcalde, sense determinar la periodicitat i
sempre que assumptes corporatius de especial relleváncia ho requereixin.

VUITÉ.- Mantenir la Comissió de Coordinació de Govern de carácter
complementan a 1'organitzactó municipal segons els articles 47 ¡ 48 del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 cfabril peí que s'aprova el text refós de la Llei Municipal de
Régim Local de Catalunya que estará integrada per 1'Alcalde, peí regidor de
Coordinació i la Secretaria municipal de forma permanent i depenent deis
assumptes a tractar, pels regidors amb delegadons de 1'equip de govern i els
diferents Caps d'Area i assessors jurídics segons sigui convenient.

Aquesta Comissió es reunirá amb una periodicitat ordinaria mensual, sota
convocatoria efectuada per 1'Alcalde, en la que es podran convocar a la totalitat
deis regidors amb delegado i caps d'área, o be, puntualment a determinats
regidors i determináis caps d'área, segons els temes a tractar i/o continguts de la
mate ¡xa.

La Sra. Daura pren ¡a paraula ¡ manífesta que ells no teñen cap objecció en qui i com
designeu a les persones que han de formar part de les Comíssíons tnformatíves pero
s'abstenen perqué aquest es un assumpte que consideren intern del seu partit.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 abstencions (CDC) acorda:

PRIMER.- Aprovar el dictamen de la Comissió Informativa de Governació en els
termes transcrits.
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6.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU, DE LA PROPOSTA DE UALCALDIA
ENVERS ELS NOMENA1VIENT DELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT
EN ÓRGANS COL-LEGIATS.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Governació, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ

Vist que en dates 21 i 24 de juliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr. Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuníament d'Ascó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporadó en sessió de data 27 de juliol de 2017.

Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir novament al nomenament deis representants de
1'Ajuntament en órgans col-legiats que siguin de ¡a competencia del Pie ¡ vistos els
diferents Estatuts, Reglaments, convenís i acords d'aquests órgans i sense
perjudici de les oportunes delegacions que del carree de President pugui efectuar
aquesta Alcaldía, així com la proposta de 1'Alcaldia, aquesta Comissió Informativa
propasa al Pie de la Corporació 5 vots a favors (4 IA-FIC + 1 Regidor no adscrit) i
4 abstencions (CDC) 1'adopció deis acords següents:

UN1C.- Reconéixer i/o nomenar com a representants de 1'Ajuntament en cada un
deis següents órgans a:

AGRUPACIÓ DEFENSA FORESTAL "SANT LLORENC".

President: Sr. José Jaimot Jiménez

JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE IMMOB1LIARI RÚSTIC D7\SCÓ.

Presiden! Sr. José Maria Buixeda Ruana

CONSORCI DE TELEVISIÓ LOCAL TERRES DE L'EBRE

Representan!: Sr. Salvador Florido Florido

COM1SSIÓ PARITARIA

1. Sra. M. Montserrat Lerma Diaz
2. Sra. Josefa Egea Peralta
3. Sr. Salvador Florido Florido

CONSORCI DE POLÍTIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE

Titular: Sr. José Jaimot Jiménez
Suplent: Sr, Salvador Florido Florido

La Sra. Daura manífesta que s'abstenen pe/ mateix motíu que ha exposatabans.
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Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 abstencions (CDC) acorda:

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

7." ESTUDI I APROVAC1Ó. SI ESCAU. DE LA PROPOSTA DE UALCALDIA
ENVERS EL NOMENAMENT DE CONSELLER AL CONSELL
D'ADMINISTRACIÓ DE UENT1TAT PÚBLICA EMPRESARIAL LOCAL "ASCO
SERVÉIS".

Peí Sr. Presiden! es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissíó Informativa
de Governació, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COIVHSSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNACIÓ

Vist que en dates 21 i 24 de juliol de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr. Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2017.

Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir a una nova estructurado del cartipás municipal.

Vista la necessitat de nomenar un nou conseller del Consell d'Administrac¡ó de
¡'Entitat Pública Empresarial Local "Aseó Servéis"

Vist el que disposa 1'article 9 lletra a) deis estatuts de 1'esmentada entitat segons el
qual el nombre de vacáis - membres electes designáis peí Pie, será entre tres i sis,
en proporció ai nombre de membres deis diferents grups municipals.

Vista la propasa de 1'Alcaldia, aquesta Comissió Informativa proposa al Pie de !a
Corporació per 5 vots a favors (4 IA-FIC + 1 Regidor no adscrit) ¡ 4 abstencions
(CDC) 1'adopctó deis acords següents:

PRIMER.- Nomenar conseller del Consell d'Administració de 1'Entitat Pública
Empresarial Local "Aseó Servéis" a la Sra. Montserrat Lerma Díaz, propasada pe!
grup Independents d'Ascó.

SEGON.- Notificar el present acord a les persones interessades.

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

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 abstencions (CDC) acorda:

PRIMER.- Aprovar el dictamen de ia Comisstó Informativa de Governació en els
termes transcrits.

8.- DONAR COn/IPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA NÚMS. 17. 19 (29). 69.
121 1122 DEL 2017.

Peí Sr. President dona compte del Decret de 1'Alcaldia que diuen literalment:
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DECRET DE UALCALDIA NÜM. 17/2017

Havent-me d'absentar durant els dies 25 i 26 de gener de 2017 i tenint en compte
el previst ais articles 44 i 47 del vigent "Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

Vist tanmateix, que es necessari convocar el Consell djAdministració de 1'Entitat
Pública Empresarial Loca! Aseó Servéis, HE RESOLT:

PRIMER.- Delegar en el 1r. Tinent cTAIcalde, Sr. Josep Jaimot Jiménez, els dies
25 i 26 de gener de 2017, la totalitat de les facultáis reconegudes a la Legisiació
vigent al carree d'Alcalde i en concret el que estableix 1'art. 21 de la Llei 7/1985 de
2 cTabril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

SEGON.- Delegar en el 1 r. Tinent d'Alcalde, Sr. Josep Jaimot Jiménez, els dies 25
i 26 de gener de 2017, la Presidencia de 1'Entitat Pública Empresarial Local Aseó
Servéis, ais efectes de ¡a convocatoria de sessió extraordinaria del Consell.

TERCER.- Es donará compte del present al Sr. Josep Jaimot Jiménez, així com al
Pie de la Corporació Municipal en la propera sessió que se celebri.

DECRET D'ALCALDIA NUM. 19/2017

Descripció de la despesa:

Despeses derivades d'ITV de vehicle brigada

Motivació de 1'expedició de pagaments a justificar:

S'ha de liquidar amb carácter previ.

Import:

70,00 €

Regidoria que sol-licita el pagament a justificar:

Obres i servéis

Aplicació pressupostária:

Partida 2017-08-1531-21400

Persona responsable del Iliurament de fons:

Miquel Roigé Montornés

Termini máxim per a la justificado deis fons percebuts

3 mesos

Informe de consignado pressupostária

SI.

Núm. de registre cTinformes dlntervendó: PJ 1/2017 (24-1-2017).

?246069 F 113



Legislado aplicable

Art. 69 a 72 del RD 500/1990 i Base 34 de les Bases d'execució del Pressupost
General de la Corporació.

Per tant, previ informe de consignado de la Intervenció, amb número de registre
PJ 1-2017, HERESOLT:

PRIMER.- Aprovar el pagament a justificar núm. 1/2017 de 1'Ajuntament d'Ascó de
70,00 €, cfacord amb la descripció feta a la part expositiva.

DECRET DE UALCALD1A NÚM. 29/2017

Havent-me d'absentar durant e!s dies 3 al 7 de febrer de 2017, ambdós inclosos, i
del 22 al 28 de febrer, ambdós inclosos, i tenint en compte el previst ais articles 44
i 47 del vigent "Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico
de las Entidades Locales", HE RESOLT:

PRIMER." Delegar en el 1 r. Tinent d'Alcalde, Sr. Josep Jaimot Jiménez, durant els
dies 3 al 7 de febrer de 2017, ambdós inclosos, i durant els dies 22 al 28 de febrer,
ambdós inclosos, la totalitat de les facultáis reconegudes a la Legislado vigent al
carree d'Alcalde i en concret el que estableix 1'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Régim Local.

SEGON.- Es donará compte del present al Sr, Josep Jaimot Jiménez, així com al
Pie de la Corporació IVIunicipal en la propera sessió que se celebri.

DECRET DE L'ALCALDIA NÚ1V1. 69/2017

Havent-me d)absentar cturant els dies del 8 al 14 de mar? de 2017 (ambdós
inclosos) i tenint en compte el previst ais articles 44 i 47 del vigent "Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

Vist tanmateix, que es necessari convocar el Consell d'Administració de 1'Entitat
Pública Empresarial Local Aseó Servéis, HE RESOLT:

PRIMER.- Delegar en el 1 r. Tinent d'Alcalde, Sr. Josep Jaimot Jiménez, durant els
dies del 8 al 14 de mar? de 2017 (ambdós inclosos), la totalitat de les facultáis
reconegudes a la Legislado vigent al carree d'Alcalde i en concret el que estableix
1'art. 21 de la Ltei 7/1985 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

SEGON.- Es donará compte del present al Sr. Josep Jaimot Jiménez, així com al
Pie de la Corporació Municipal en la propera sessió que se celebri.

DECRET D'ALCALD1A NÜ1V1.121/2017

Vist 1'escrit presentat per Base Gesttó d'lngressos (R.E. núm. 1050 de
27/04/20179), mitjan^ant el qual slnforma que en el termini que regula 1'artide
48.1 de la Llei 29/1998, aquest organisme trametrá 1'expedient administratiu
corresponení al procediment ordinari 101/2017, interposat per Associació Nuclear
Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), que es tramita al Jutjat Contenciós Administratiu
núm. 1 de Tarragona, contra la resolució de 1'inspector en cap de BASE-Gestió
dlngressos, que desestima el recurs de reposició interposat contra la liquidació
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definitiva de 1'impost sobre construccions, instaNadons
llicéncia núm. 10/005, del municipi d'Ascó.

obres (ICIO) de la

Vist aíxí nnateix que en 1'esmentat escrit s'efectua citació a 1'Ajuntament d'Ascó,
segons regula 1'article 49.1 de la LRJCA, per tal que comparegui en el recurs dins
del terminj de nou dies a comptar del día de la recepció de I 'escrit.

HE RESOLT:

PRIMER." Comparéixer en qualitat de co-demandat en e! recurs ordinari núm.
101/2017, interposat per Associació Nuclear Ascó-Vandellós II AIE (ANAV), contra
la resolució de 1'inspector en cap de BASE-Gestió d'lngressos, que desestima el
recurs de reposidó interposat contra la liquidació definitva de 1'impost sobre
construccions, instaplacions i obres (1CIO) de la ¡licencia núm. 10/005, del municipi
d'Aseó.

SEGON.- Designar com lletrat per portar a terme la defensa de 1'Ajuntament i la
representado municipal de 1'Ajuntament d'Ascó en el recurs contenaos
administratiu núm. 101/2017 al lletratSr. Oriol Auqué Pitarch.

TERCER." Notificar la Present Resolució per la qual s)estableix la postulado
processal d'aquesta Corporació en el recurs esmentat, al lletrat Sr. Oriol Auqué
Pitarch, al Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Tarragona, així com donar
compte al próxim Pie IVlunicipal.

DECRET DE UALCALDIA NÚM. 122/2017

Havent-me cfabsentar durant els dies 28, 29 i 30 d'abril i 1 12 de maig de 2017 i
tenint en compte el previst ais articles 44 i 47 del vigent "Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales".

Vist tanmateix, que es necessari convocar el Consell d'Administració de 1'Entitat
Pública Empresarial Local Aseó Servéis, HE RESOLT:

PRIMER.- Delegar en el 1r. Tinent d'Alcalde, Sr. Josep Jaimot Jiménez, durant els
dies 28, 29 i 30 d'abril i 1 i 2 de maig de 2017, la totalitat de les facultáis
reconegudes a la Legislació vigent al carree d'Alcalde i en concret el que estableix
1'art. 21 de la Llei 7/1985 de 2 cTabril, Reguladora de les Bases de Régim Local.

SEGON.- Es donará compte del present al Sr. Josep Jaimot Jiménez, així com al
Pie de la Corporació Municipal en la propera sessió que se celebri.

El Píe resta assabentat.

9." ESTUDI I APROVACIÓ, SI S'EXAU. DE LA DELEGACIÓ DE
COMPETÉNCIES A FAVOR DE L'ORGANISIVIE AUTÓNOIVI VÍDEO ASCO
TELEVISIÓ.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
de Govemació, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE GOVERNAC1Ó
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Ates que en data 31/07/2017, Registre d'Entrada núm. 2640, s'ha presentat escrit per
part de la COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA,
comunicant que, amb data de 17 de juliol de 2017, s'ha procedit a l'inici del
procediment acfministratiu per determinar la procedencia de la cancel-lació de la
inscrípció en e! Registre d'0peradors per extinció de 1'habilitació com a persona
autoritzada per a 1'explotació de xarxes i/o prestado de servéis de comunicacions
electróniques.

Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 7 cfagost de 2017 i d'acord
amb 1'informe del responsable TIC i Técnic Informátic de 1'Ajuntament, es va
trametre a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la
documentado necessária per tal:

Que 1'Organisme Autónom Vídeo Aseó televisió (OAVAT) continuí amb la
prestado de les activitats inscrites al Registre d'0peradors.

Que tots els servéis relacionats amb la televisió local i servéis de
transmissió radioeléctriques, que ara están donáis d'alta al registre
d'operadors com Ajuntament d'Ascó, es traspassin a 1'Organisme Autónom
Vídeo Aseó Televjsió ¡ es realitzi la notificado corresponent de modificació
de servéis a la CNMC.

Que 1'Ajuntament d'Ascó, com a administrado pública, no pot continuar
donada d'a!ta al registre cfoperadors amb les activitats abans esmentades,
i ha de fer servir 1'Organisme Autónom Vídeo Aseó Teievistó com a
operador de totes les activitats relacionades amb les telecomunicacions, ¡
per tant, notificar la baixa de 1'Ajuníament d'Ascó al registre d'operadors a
laCNMC.

Que el servei de Wifi, que actualment s'está facilitant a la poblacjó en llocs
públics i que está limitat a 256kbps des de ¡es nostres instal-lacions, es
continuf donant pero amb 1'operador anomenat Organisme Autónom Vídeo
Asco Televisió, organisme depenent de 1'administració pública Ajuntament
d'As co."

Atesa la necessitat, per tant, de delegar les competéncies que actualment ostenta
1'Ajuntament d'Ascó com a operador de les activitats relacionades amb les
telecomunicacions, en favor de Vídeo Aseó Televisió.

Aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació per unanimitat
Fadopció deis acords següents;

PRIMER.- Delegar en favor de 1'Organisme Autónom Local Vídeo Aseó Televisió
les competéncies següents:

Prestado deis servéis relacionats amb la televisió local i servéis de
transmissió radioeléctriques.
Prestado del servei de Wifi, que actualment s'está facilitant a la poblado
en llocs públics i que está limitat a 256kbps

SEGON.- Notificar el present acord a Vídeo Aseó Televisió.
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El Sr. President manifesta que per a que s'entengu¡, es una queíxa que els hi van
fe/" /es companyies de telecomunicacions argumentant entre elts que es danyava
e/ seu negoci, per tant 1'Ajuntament el que feia era una competencia deslteial.
Afortunadament la competencia es mott fácil, es traspassa a 1'organisme autónom ¡
sera el que seguirá exercint.

Perla seva partía Sra. Daura diu que en aquesta votado s'abstenen.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 1A-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 abstencions (CDC) acorda:

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

ÁREA D'HISENDA

10.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI S'ESCAU, DE L'EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÉDITS NÚM. 5/2017.

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

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA D'H1SENDA

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

Ates que es va emetre Informe d'Avaluació del Compliment d'Avaluació de
1'Objectiu d'Estabilitat Pressupostária i la Intervenció va informar favorablement la
proposta de Presidencia.

Realitzada la tramitado legalment establerta i ates llnforme de Secretaria es
propasa al Pie per
CINC (5) vots a favor, corresponents al Grup Municipal 1A+FIC (4) i ERG (1) i
QUATRE (4) abstencions corresponents al Grup Municipal CDC, 1'adopció del
següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment 1'expedient de modificació de crédits núm. 5/2017, en
la modalitat de crédit extraordinari i suplement de crédit, finan^at amb carree al
romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidado de 1'exercici anterior,
d'acord amb el detall següent:

13

CRÉDITS EXTRAORDINARIS

Partida Descripció

342 62700 Complex esportiu

Import

7.800.000,00

7.800.000,00
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Partida

15
08
08
08
12
15
15
13
04
06
08
08
11
08
13
15
04
12
16
16
01
01
09
06
01
12
14
06
07
14
09
14
01
08
09

929
160
171

1530
454
920
929
342
920
330
929
929
920
929
342
920
929

1531
920
920
920
920
929
338
929
121
454
334
231
454
151
454
920
920

1522

20400
21001
21007
21303
21004
21200
21208
21300
21600
22100
22100
22103
22106
22110
22110
22110
22112
22199
22400
22502
22602
22603
22606
22699
22799
22799
22799
24000
48032
60900
60900
61900
62500
63200
78000

Partida

SUPLEMENTS DE CRÉDIT

Descripció Import

Arrendament material transport
Infraestructures clavegueram

Infrast. i béns naturals, pares ijardins

Infraestructures i bens naturals neteja
Infraestructures i bens naturals camins

Edificis i altres construccions, generáis
Edificis i altres construccions, altres
Maq. ¡nstal-lacions i utillatge, esports

Equips processos infonnació
Energía eléctrica cultura
Energía eléctrica aitres
Combustibles i carburants, edificis
Productes farmacéutics i material sanitari
Productos de neteja i acondicionament,
Productes de neteja i acondicionament,

Productes de neteja i acond., generáis

Subminístraments de material eléctric
Altres subministraments, brig.obra

Primes d'assegurances

Tributs EELL
Publicitat i propaganda
Publicacions diaris oficiáis
Reunions, conferencies i cursos

Altres despeses diverses

Altres treballs realitzats per empreses
Altres treb. Real. emp., medi ambient, salut

Altrestreb. Real. emp., camins

Despeses d'edició i distribució
Subv. a fam.i inst.sfl: xec nadó

Camins i medí natural, IN

Altres ¡nversions noves en Inf. i béns us

Camins i medi natural, IR
Mobiliari
Edifícis i altres construccions
Subv. obres condicionament consol.

TOTAL MODIFICACIÓ CRÉDITS

FINANQAIVIENT ROMANENT TRESORERIA

Descripció Import

1.000
4.000

60.000
4.000

130.000
150.000
35.000

5.000
15.000
15.000
50.000
25.000

1.500

1.000
1.000

8.000
25.000
50.000
10.000
40.000

5.000
1.000

60.000
50.000

150.000
50.000
15.000
25.000

5,000

60.000
948,362
647.471

50.000
250.000
100,000

3.047.333

10.847.333

,00

,00

,00

,00

ft0_
,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

lo0.

,00

,00

,00

,00

,28

,54

,00

,00

,00

,82

i§2.

1 87000 Rom. tresoreria per a despeses generáis 110.847.333,82

TOTAL FINANCAMENT 110.847.333,82
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjangant anunci en el Butlletí Oficial
de la Provincia, per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el
podran examinar i presentar reclamacions davant del Pie, L'expedient es
considerará definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han presentat
reclamacions; en cas contrari, el Pie disposará d'un ternniní d'un mes per resoldre-
les.

Obert e! debat pren la parauta La Sra. Daura manifestant que en aquest punt el
que voldrfem fer notar es que de moment es porten 5 modifícacions de crédit, el
que suposa una modificado de mes de 14 mílions d'euros i que aixó suposa un
increment d'un 88,32% del pressupost que iniciaiment es va aprovar. Deixant de
banda aquests 7.800.000,00 € del complex esportiu que com be diu el Sr. Alcalde,
no es podran executar perqué no hi ha temps n¡ manera, estañen pariant de
6.400.000,00 € que suposa un 40%. Comenta que aixó trenca la imatge de
contenció de ¡a despesa que es va voter donar en aprovar eí pressupost. Amb
aquestes modíficacíons el que es preveu es gastar mes diners, molts mes deis
pressupostats i a mes a mes, tancar 1'exercici amb un romanent de crédit, et qual
suposaria un estalvi.

Seguidament interné e¡ Sr. President e! qual diu que parlará ciar i contundent Tot
e/ que teñen de romanent de tresorería ha estat degut a la ineficacia que han
tingut fins a aquest temps, quan el seu grup municipal ha estat a 1'equip de govern.
Comenta que fot aixó es la ¡neficácía, que hi ha uns diners aquí que son el
romanent de tresoreria, el qual se 1'han trobat aquí i es evídent que quan elts fan
e/s pressupostos, la ttei et díu que ha djhaver una estabilítat entre els ¡ngressos en
aquest cas i tes despeses. Comenta que el!s no están fent res mes que equilibrar
la balanga, per tant, en relació al que está dient, ells quan van entrar aquí es van
trobar un romanent de tresoreria excessiu. I si a aixó ¡¡ afegeixen el fet de que
haurien d'apl¡car o no la regla de la despesa, es poden trobar que encara pugui
serpitjor.

Per tant, 1'únic que están fent aquí es agafar uns diners que teñen amb un saldo
positiu i posar-tos per a fínangar ¡nversíó o despesa corrent o trans fe rendes
corrents o transferénciQs de capitQl com es el cas d'aquí. A partir d'aquf. d'alguna
manera el que están fent es posar en equitibri tes 2 situadons, la despesa i els
ingressos. Haguessin pogut, com ha ctít ara fa un moment, no finangar et complex,
per tant s'haguessin pogut estalviar 7 mitions d!euros. Comenta que ells llúnic que
fan es obrir una partida. finangant-la i a partir d'aquíja incorporaran el romanent de
crédít. La seva ¡ntenció, precisament, es donarpeu a que es pugui comengar a fer
ja la licitado. Comenta, si no records malament, que dins d'aquest mes que ve ja
estarán dins de la licitado del que es proyecte /' e/ que es obra, per tant es molt
difícil que en aquest cas es pugui adjudicar ¡ ja es puguí certificar alguna cosa,
pero d'alguna manera el que están fent es posar realisme a dins de! pressupost.
No están fent exactament res mes.

La Sra. Daura comenta que, en tot cas, eils volen deíxar aquesta puntualitzadó de
1'increment del pressupost i que Qixó trenca amb la ¡matge que es volía donar de
contenció de la despesa a quan es van aprovar els pressupostos.

El Sr. Florido comenta que han esmentat Cimport del complex i que el comptex es
una inversió ¡ tot el que es capítol 6 son invers¡ons, no son despeses. Per tant
aquests números no son la realítat del que s'está d¡ent sobre el pressupost.
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Comenta que están modíficant partides o incorporant crédits del capítol 6 i aixó
son inversions, aixó no son despeses. Fer carníns, arreglar carrers, es a dir el
capítol 6, son ¡nversions. Comenta que si es resta deis 3 mitíons ¡ escaig fot el
capítol d'inversions, están modificant despeses amb molt menys import del que
estava comentant. Afegeix que, lógicament, traient el complex d'aquesta
modificado, perqué es un tema, com ha dít el Sr. Alcalde, que en aquest moment
s'estan redactant les bases del concurs ¡ una vegada tinguin les bases del
concurs, es trauré a publicado juntament amb 1'obra.

La Sra. Daura comenta que, de totes formes, etls ho veuen aixf i com que ho
veuen aixf per aixó ho hem expressat.

Amb aquesta inten/enció finalítza el debat

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 en contra (CDC) acorda:

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

11.- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU. DE LA PROPOSTA DE L'ALCALDIA
ENVERS EL RÉG11VI DE DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
RETRIBUCIONS. ASSISTÉNCIES I INDEMNITZACIONS.

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
d'HÍsenda, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COn/IISSIÓ INFORn/IATIVA D'HISENDA

Vist que en dates 21 i 24 de julio! de 2017 es va presentar escrits de renuncia del
Sr, Ramón Plaza Doménech com a Regidor de 1'Ajuntament d'Ascó, deis quals es
va donar compte al Pie de la Corporació en sessió de data 27 de juliol de 2017.

Vista la credencial tramesa per la Junta Electoral Central, a favor de la Sra. Josefa
Egea Peralta.

Vista la necessitat de procedir a una nova estructurado del cartipás municipal.

Atesa la necessitat de fixar el régim retributiu deis carrees electius de 1'Ajuntament
d'Ascó i vist e! que es disposa a 1'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de régim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 cTabril i
per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de
1'ordre social, a 1'article 166 del Decret 2/2003, de 28 d'abril, peí qual s'aprova el
Text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya i a 1'article 13 del
Reglament d'organització, funcionament i régim Jurídic de les entitats locáis,
aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, segons ets quals els membres
de les Corporacions locáis teñen dret a percebre retribucions per 1'exercici del seu
carree en funció del grau de responsabilitat ¡ del régim de dedicado establert, així
com a la percepció d'assisténcies per la concurrencia efectiva a les sessions deis
Órgans CoNegiats deis quals formin part, en la quantia i amb les condicions que
estableixi el Pie de la Corporació.
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Ates que 1'article 75, 75bis i 75ter de la Llei 7/1985, de 2 dlabril, reguladora de les
Bases del Régim Local (LRBRL), en la nova redacció donada per la lle¡ 27/2013 de
27 de desembre estableix els tipus de dedicació deis carrees electius locáis, ben
diferenciats i els únics possibles: la dedicació exclusiva, la dedicació parcial i la
situado d'ass¡stent ais órgans col'legiats de que es formi part.

Vista la Disposició Addicional 32a. de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de
Pressupostos Generáis de 1'Estat pera l'any2017.

Ates que la fixació de les retribucions i les assisténcies s'entén sense perjudici de
que els carrees electius siguin rescabalats per les despeses efectivament
produTdes en 1'exercici del seu carree, segons les normes cTaplicació general a les
administracions publiques i les que en el seu desenvolupament aprovi el Pie de la
Corporació.

Vistos els Decrets de 1'Alcaldia números 198/2015, de 17 de juny de 2015 i
257/2017, de data 31 cfagost de 2017^ que determinen els membres electes que
exerciran el seu carree en régim de dedicació exclusiva i parcial, respectivament

Vista la propasa de 1'Alcaldia, aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la
Corporació per 5 vots a favors (4 IA-FIC + 1 Regidor no adscrit) i 4 en contra
(CDC) 1'adopció deis acords següents:

PRIMER.- Mantenir que el Primer Tinent d'Alcalde, Sr, José Jaimot Jiménez,
exercirá el seu carree en el régim d'ass¡sténcies a órgans col-legiats amb una
retribució, segons sjespecifíca al punt cinqué de! present acord.

SEGON.- Establir a favor de 1'Alcalde, Sr. José M. Buixeda Ruana, que
desenvolupa les seves funcions en régim de dedicació parcial, una retribució bruta
anual de 40.000.- € distribuida en dotze pagues, corresponents a les mensualitats
de 1'any i donar-la d'alta en el régim general de la Seguretat Social, assumint la
Corporació les quotes empresarials que correspongui.

TERCER.- Establir a favor del 2n. Tinent cfAlcalde, Sr. Salvador Florido Florido,
que desenvolupa les seves funcions en régim de dedicació exclusiva, una
retribució bruta anual de 40.000.- €, distribuTda en dotze pagues, corresponents a
les mensualitats de 1'any i donar-lo d'alta en el régim general de la Seguretat
Social, assumint la Corporació les quotes empresarials que correspongui.

QUART.- Establir a favor de les Regidores Sres. M. Montserrat Lerma Díaz i
Josefa Egea Peralta, que desenvolupen les seves funcions en régim de dedicació
parcial, una retribució bruta anual de 30.000.- €, distribuida en dotze pagues,
corresponents a les mensualitats de 1'any ¡ donar-les d'a[ta en el régim general de
la Seguretat Social, assumint la Corporació les quotes empresarials que
correspongui

CINQUE.- Mantenir el régim d'ass¡sténc¡es per la concurrencia efectiva a les
sessions deis órgans col-legiats de la Corporació de que es formi parí

Les despeses dlindemnització per assisténcies deis membres de la Corporació
estarán subjectes a 1'IRPF i els imports bruts es fixen amb el detall següent

a) Per assisténcia a les sessions del Pie, 500 € bruts per sessió.
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b) Per assisténcia a les sessions de la Junta de Govern Local, 450 € bruts per
sessio.

c) Per assisténcia a Comissions Informatives, Juntes de Portantveus, 300 € bruts
per sessió.

Els membres de la Corporació que es trobin en régim de dedicació exclusiva o
parcial no teñen dret a la percepció d'assisténc¡es per la concurrencia efectiva a
les sessions deis órgans coHegiats de la Corporació de que formin part.

No te dret a rebre 1'assisténcia corresponent el membre de la Corporació que no
hagi assistit efectivament a ]a sessió, encara que justifjqui la seva abséncia.

Un cop verificades les assisténcies del mes natural ¡mmediatament anterior, es
procedirá al pagament de les quantitats acreditades cTacord amb el procediment
establert a Íes Bases d'execució del pressupost.

El conjunt de les percepcions en concepte d'ass¡sténcies que percebran els
carrees electes, no podran sobrepassar els línnits anuals següents, si be el
pagament de les indemnitzacions es fará mensualment, será regularitzat amb el
límit anual un cop s'hagi produít aquest, o be al finalitzar 1'exercici, en el cas
cTacabament de mandat la regularització es fará quan aquest tingui lloc.:

Perceptor/a
1er. Tinent cfalcalde

Regidors/res sense delegacions

Límit anual (€)
32,500

8.000

SISE.- Mantenir a favor deis grups poiítics municipals les següents assignacions:

500 €/grup/any
500 €/Regidor/any

SETE.- Per exercicis futurs les percepcions per assisténcies es determinaran i
regularan a les bases del pressupost de 1'exercici pertinent

VUITÉ.- Tots els ¡mports establerts al present acord serán actualitzats cada any en
funció de 1'increment de les retribucions establert normativament per al personal al
servei de les Administracions Publiques.

NOVE.- Els membres de la Corporació serán rescabalats per les despeses
efectivament produídes en 1'exercici de les seves tasques publiques, d'acord amb
el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, amb les normes que el desenvolupen o
modifiquen i amb les Bases d'execució del pressupost municipal vigent.

DÉSE.- Publicar el text integre del present acord al Butlletf Oficial de la Provincia i
fixar-lo en el tauler d'anuncis de la Corporació.

Obert el debat inter/é en primer Hoc a Sra. Daura pe/ grup municipal del CDC
manifestant que desitgen que amb la nova composíció de fequip de govern es
tingui mes sort que fíns ara. Pregunta sí potser aquest increment de sou será e!
factor determínant per !!estabilitat del govern. Comenta que si es aixf, es una mica
lamentable. Comenta que 1'ínterés que ha de prevaldré ha de ser Unieres del
pobie, no el particular. Pregunta a qué es deu aquest increment, sí es perqué
teñen molía feina o mes responsabtiitat Pregunta si es que no en teníen fíns ara.
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E/ Sr. President demana que vagi prQguntant poc a poc, porqué sino tantes
preguntes...

La Sra. Daura respon que no, que com no li contestara, li os igual.

El Sr. President respon que sí que li contestara.

La Sra. Daura comenta que en motíu de cada reestructurado del cartipás
municipal, s'apugen el joma!, o sigui que cada vegada que píega un regidor, per
desavinences en la forma de fer tes coses, s!apugen e! sou. Pregunta si la forma
de donar-se moral per continuar fent el que fan i el que potser no están massa
conven^uts, es aquesta. Pregunta si aíxó els compensa d'haver-se d'empassar
algún "gripau". Han estat parlant d'increments. un increment de sou d'uns 12.000 €
del que hí havía abans, mes les quotes de ¡a Seguretat Social, ja que ara, 3
membres de 1'equip de govern passen a cotitzar a ¡a Seguretat Social. El sou de
¡'alcalde s'augmenta un 1,26% amb la dedicado parcial, amb el corresponen cost
efe la SeguretQt Social. El sou del Sr. Salvador Florido s'augmenta un 6,66%. Be,
d'aquesta manera s'equipQren els sous deis 2 alcaldes que diuen peí poblé que hi
ha.

El Sr. President pregunta qu¡ ho diu aixó.

La Sra. Daura comenta que la Regidora Sra. Montse Lerma passa de 24.000 € a
30.000 € en un augment d'un 25% del sou. Pregunta si aquest es el preu per no
dimitir. La Sra. Josefa Egea es nova, evidentment no estava cobrant res, pero
tenínt en compte que el regidor anterior cobrava per assisténcies, amb un Ifmit
anual de 27.500 €, al passar a 30.000 €, mes ets costos de !a Seguretat Social,
aixó suposa un ¡ncrement d'un 9%. Aquests sous, a part de ser altfssims per un
pojb/e de poc mes de 1.700 habítants, son una mica incoherents. Per comengar, el
Sr. Alcalde, amb una dedicado parcial del 50% arriba al máxim permés deis
40.000 €. E! que vo¡ dirquQ la seva remunerado es com sí fos al 100%.

El Sr. President comenta que no es el máxim permés.

La Sra. Daura comenta que el máxim son 40.804 €, pero creu que no cat entrar en
"calderilla". Pregunta s¡ aíxó suposaría que si anés al 100%, seria un sou de
80.000 €. O sigui, que no es que siguin uns sous altíssims, son estratosférics. Per
attra banda, també es xocant que el 2n. Tínent d'Atcalde tingui un jornat igual que
el de 1'Alcalde. Es el que deia abans, ¡a "vox populi" de que s'equíparen els sous
deis alcaldes. I per poder dír que rebaixen alguna cosa. rebaixen a la meitat
1'assignació a!s grups polftics. De 1.000 € que estava per grup poíític i regidor/any,
Q 500 €.

Comenta que ells saben perqué ho fan, pero també voten que la gent s'assabenti.
Ho fan perqué elis destinen els diners per pagar un assessorament legal per a¡ seu
grup i aixó no els hi interessa. Comenta que sí, que es així, es gasten els diners
de fassignació en un assessorament legal per a fer la seva feina a 1'oposició,
vigilar ¡ vetttar pels ¡nteressos del poblé, teñen la justificació deis diners que s'han
assignat, fots en factures, saben el que els costa fassessorament í han rebafxat
¡'assignació a la meitat per posar-los-hi dificultáis. Comenta que ells sí que teñen
un advocat que els assessora en mes o menys encert i que a mes a mes costa
una milíonada. Llavors volen deixar constancia dsaquest fet. Comenta que aquesta
es la seva manera de fer la política per aixó, en aquest, punt voten que no.
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El Sr. President comenta que no sap per on ha de comengar ¡ que el primer que
ha de dir es que no hi ha cap augment, rotundament i que els números ho
demostren. Explica que el Sr. Ramón Plaza quan va dimitir va deixar 27.500 €. El
grup d'Esquerra Republicana de Catalunya 1'assignadó per grup polítíc no la
cobrará, com ha passat en aquest píe, deixa de ser un grup i passa a ser un
regidor no adscrít, per tant 1.000 € no els cobrará. 1.000 € per regidor tampoc els
cobrara, amb el quat aquí son 2.000 € mes que estalvíen.

La Sra. Daura comenta que tots aquests números que está fent, ellsja els ha fet,
peró pregunta que fan amb aquests números.

E/ Sr. President pregunta si está d¡ent alguna mentida.

La Sra. Daura respon que no, pero que els diners canvien de Itoc i se'¡s posen ais
seus jomáis.

£/ Sr. President demana que consti en acta que ¡'únic que diu la representant del
grup CDC es que canvien de ¡loe. Aquí no hi ha increment.

La Sra. Daura comenta que ella no ha dít en cap moment que incrementen ¡a
despesa. Ha dit que incrementen els seus sous i ho rebaixen de la partida deis
grups polítics. Comenta que si que ERC no es un grup polítíc, pero els
representants de Convergencia continúen sent un grup polftic. Comenta que a elts
(IA-FIC) no els hi fa falta.

El Sr. President comenta que li sembla que Convergencia Democrática de
Catalunya, i també vo¡ que consti en acta, a partir deis seus comentarís, hauran
d'esbrinar s¡ reaíment, que a etl li consta, que 1'activitat potftica que ha de fer
Convergencia Democrática com a grup fa mes d'un any que 1'havía de deixar de
fer, per tant li estás dient que van rebre uns diners que hauran de mirar quin
informe d!mten/endó h¡ ha, porqué probQbiement no eís haguessin pogut demanar.

La Sra. Daura comenta que ells son el grup municipal que es vam presentar a les
eleccions, están constítufts com a grup municipal, donsts d'alta ai registre i amb el
CIF corresponent, o sigui que per aquest aspecte es totalment lega!.

El Sr. President comenta que ja ho miraran. Comenta que ell fa e¡s números i ets
números com be ha dit ella, perqué ho acaba de d¡r ella, son els mateixos. L'ún¡c
que han canviat d'un lloc a 1'altre. Amb les quotes de la Seguretat Social, es
verítat, hi ha un increment, pero es un increment que no el votdrien incrementar
e//s, porqué com ha llegit aquí al Dictamen, ¡es quotes de ¡a Seguretat Social seria
una il-legalitat i una incoherencia que 1'Ajuntament no les pagues, seria una
barbantat. Per tant, d'augment no n sh¡ ha, abans hi havia 39.000 € distríbufts d'una
manera ¡ ara 39.000 € dístribuíts d'una altra, que quedi molt ciar.

Després h¡ ha una altra cosa, no poden fer demagógia de tot e¡ que está dient ella,
perqué al final es una demagógia mes bQratilla, pero el que diu, dit ha estat No
guarda una relació el fet de teñir una dedicado en teñir un sou. No está dient la Hei
que perqué tinguís un sou de 40.000 € hagis de teñir una dedicado del 100 %. No
et díu que per teñir un sou de 40.000 € la dedicado que tinguis sigui del 5 %, no
existeíx cap tipus de relació, cap ni un, l!únic que estableix la Itei es que pot haver
un membre peí tipus d'admin¡stractó local que som Aseó, que sol pot cobrar
dedicado exclusiva ¡ que tampoc arriba al límit. L'únic membre que cobra
dedicado exclusiva es el Sr. Florido ¡ tampoc arriba al límit, peí qual podría cobrar
40.000 € en una dedicado parcial de l'1% i no passaria res.
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Lamenta que li digui que els h¡ ha taltat una font de finangament, amb la qual es
finangaven uns assessors. Comenta que el que han de fer es no presentar-se mai
mes, e/ que han de fer es que vinguin aquí t s'assentin els seus assessors,
pregunta quina representado es aixó.

La Sra. Daura pregunta perque ells teñen un advocat que els hi costa 250.000 €
en 2 anys i mig. Comenta que ells també teñen ctret a teñir un assessorament

legal.

£/ Sr. President comenta que ara está parlant ells, que després ja li passará la
para u la.

Comenta que 1'advocat no es peí grup d'lndependents d'Ascó, 1'advocat es per una
institudó per la que hauria de teñir mes respecte, que es Ajuntament d'Ascó i
1'Ajuntament d!Ascó representa, no so! al grup Independents o al grup no adscht,
representa a tots els vefns d'Ascó.

Comenta que e!!s están pagant un servei, per a que no els hi passi el que va
passar ais anteríors dos mandáis que van estar governant en totes les operacions
que hi ha ara. que tots saben, 1'operació térmica, en la qual van teñir aquí unes
errades jurfdiques probablement greus i realment el que no volem es posar en risc
a la nostra institucíó que prou van fer parlar /'época passada. Sí han de pagar una
milíonada i poden estar tranquils fots, dones la milionada estará ben empleada. Si
no han de pagar res o encara han de pagar mes, porqué sí es posa aquí la
comparado, perqué d'assessors en van haver, suposo que d'a¡xó en pot parlar
mes be el Sr. Salvador Florido porqué es el que estava aquí a ¡'anterior
legislatura. Comenta que, si vol, al proper pie portará personalment els costos del
que es van gastar aquí per un assessorament jurfdic que no va semr per a res,
1'únic que va sen/ir va ser per enredar i el dia que es tregui tot el que h¡ ha,
després podran parlar encara amb más motiu de causa, porqué de ¡'informe
d'auditoría, en teñen un avang i els hí demostraran aquí e¡ que va comportar e! fet
de no pagar a bons assessors. Llavors sí que podran parlar, pero ara aixó es
parlar per parlar.

Comenta que en aquest punt reitera el que ha dít abans, que hi havía 39.000 €els
quals estaven repartíts d'una manera i ara están repartíts d'una attra i que aquí no
hi ha cap ¡ncrement.

£/ Sr. President comenta que hi havfa 39.000 €, que s'ha donat compte de com
estaven repartits i que es van donar compte al seu moment i ara es dona compte
de com tomen a estar repartíts, no hí ha ni un duro mes ni un duro menys. Es
evident que están molestos perqué, com be ha dit ella aquí, els hi ha taliat un
finangament que els hi devía sen/ir de molt, dones ho lamenta, ells teñen la
condició de regidors í han de ser capagos per poder fer la seva política, que el que
no poden fer aquí es vindre a dir el que els hi diuen ets seus assessors. Han de
teñir una mica mes de críteri i ficar les coses que pensen aquí damunt la taula, no
/es que els hi diuen els seus assessors, perqué sino, faríen una política de que tot
e/ que dirá e! seu assessor fará guanyar el que diré eí seu assessor, fot será
negatiu, tot serán demandes, tot serán querelles. Llavors, si ell fos el seu assessor
dones estaría encantat de la vida.

La Sra. Daura comenta que voldria dir que el sea respecte per 1'Ajuntament d'Ascó
es máxím com convítatans que son i com persones que ostenten el carree que els
hi ha donat la gent de ser Regidors de 1'Ajuntament dlAscó. Una altra cosa es el
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que ets hi agradi o no els hi agradi el que díuen, ells son persones que teñen criterí
/' que precisament per aquest críterí a vegades fan consultes, assessoraments que
se7s hi poden escapar a uns, com se'!s hí poden escapar a uns altres, perqué se
n 'escapen. Aleshores no creu que sigui una manera de desqualifícar la seva
capacitat com a regidors el fet de que es puguin assessorar o no, en algún
determínat aspecte legal que puguí afectar al nostre Ajuntament.

E/ Sr. Florido comenta que ells teñen un altre assessor perqué teñen varíes coses
pendents de la legislatura anterior i que no es el Sr. Oriol Auqué el seu assessor.
Comenta que el seu assessor es d¡u Llufs Corral i quan no arriben amb les
assígnadons com a grup, dones arriben amb les de la seva butxaca, que aquest
es e/ compromfs que varen agafar. De totes formes, comenta que el! ¡'ha utilitzat
sempre, que pot parlar per la condició de que fa molts anys que es regidor
d'Qquest Ajuntament i mai va teñir d'anar a parlar amb un assessor extern si les
coses que es feien en aquest Ajuntament estaven be o estaven malament.
Comenta que teñen una Secretaría d'Habílitacíó Nacional que es ¡a persona a la
qual poden acudir, que es gratis i que poden consultar fots aquells trámíts que es
fan des de 1'Ajuntament ¡ si son o no son legáis. Teñen a 1'lnten/entor en el tema
económíc per consultar totes les qüestions, per tant, no acaba d'entendre la
importancia d'un assessor.

La Sra. Daura respon que entra dins de la seva llibertat poder fer les consultes que
creuen en el moment que creuen oportú.

El Sr. Florido respon que per descomptat, que no faltaría mes que vmgués a dir-li
aquí que no tinguessin llibertat. El que s¡ lí volf dir es que també pot utilitzar
¡'estructura municipal, que la utitítza tothom, que per aixó la teñen, que digui quins
son els trém¡ts escaients deis expedients perqué s'ajustin a la legalitat.

La Sra. Daura comenta que quan els hi ha convingutja ho han fet també.

El Sr. Florido comenta que ho suposa i pregunta si els ha tractat be.

LQ Sra. Daura comenta que no cal que els hi doní permís pera fer-ho.

El Sr. Florido comenta que ell no dona permfs.

La Sra. Daura comenta que creu que teñen el dret a consultar a la Secretaria i a
¡'Interventor les coses del día a día.

El Sr. Florido comenta que 1¡ sembla que no ha entes el que !i ha dit. Comenta que
fa molts anys que está aquí iabans no hí havia assignacions per grups polítícs, per
tant els regídors de 1'oposíció prácticament no cobraven. 1 íógicament havíen
d'acudír a algú que els digués i sempre hem utítítzat a la Secretaria de
1'Ajuntament i 1'lnterventor corresponent i sempre els han assessorat i els h¡ han
explicat alió que no entenien. Comenta que només ho deía perqué
s'Qssabentessin. Afegeix que només faltaría que no poguessin anar allá a on
votguessin i amb 1'assessor que votguessin.

Seguidament es produeixen diferents interi/encions que no es fan constar a 1'acta
perqué no guarden retado amb e! punt de 1'ordre del dtQ

E/ Sr. President proposa que es passi e¡ punt a votado, porqué s'esta desvirtuant
e/debatsobre elpunt de ¡'orare del día,
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La Sra. Daura respon que voten que no en representado de tes 435 persones que
e/s van votar a les eleccions.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 en contra (CDC) acorda:

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

ÁREA TÉCNICA

12." ESTUDI I RESOLUCIÓ, SI ESCAU, ENVERS L'AL-LEGACIÓ (PROPOSTAl
INTERPOSADA PER ALBERT BIARNÉS MUNUERA (GRUP VEÍNS CARRER
MOLINS I CTRA CAMPOS IN ES).

Peí Sr. President es dona lectura al Dictamen de la Comissió Informativa Técnica, de
data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ 1NFORIV1ATIVA TÉCNICA

Ates que per acord del Pie de data 31 de maig de 2017 es va aprovar el projecte
de Millora de les infraestructures turístiques i culturáis d'Ascó: Construcció oficina
de turisme i urbanització Pla^a "Molí Vell".

Ates que 1'esmentat projecte ha estat sotmés a ¡nformació pública al BOPT núm.
117, de 19 dejunyde2017, peí termini de 30 dies, del 20dejunyde2017 al 31 de
juliolde2017.

Ates que el 24 de julio! de 2017, nombre de registre d'entrada 2581 peí Sr. Albert
Biarnés Munuera, en qualitat de representant d'un grup de veTns del carrer Molins i
Carretera Camposines, s'ha presentat una proposta envers el projecte referenciat.

Vist 1'informe de 1'arquitecte municipal de data 28 de julio! de 2017, del següent
contingut:

INFORME AL-LEGACIÓ PROJECTE BÁSIC OFICINA DE TURISME I
URBANITZACIÓ PLAQA MOLÍ VELL

Enríc Morelló Elies, com arquitecte municipal d'Ascó i redactor del Proyecte jbás/c
de Oficina de Turismo ¡ urbanitzadó Plaga Moif Vell, a requeríment de 1'Ajuntament
d'Ascó per tal de donar resposta a les al-tegacions presentados pe! Sr. Albert
Biarnés Munuera en representado d'un grup de vefns del carrer Motins i Crta.
Camposines al proyecte referenciat

INFORMA

L'escrit presentat com al-Íegació fa referencia, en termes generáis, a la
problemática d'aparcaments de la zona on s'ubica el proyecte. Concretament
demanen que aquesta actuado tingui molt en compte aquesta problemática i
s!aprofiti aquest espai per crear nous aparcaments. Un altre punt de 1'Ql-tQgació
parla de 1'enderrocament de la caseta de fusta recentment instat-lada en la zona.
Per últím, proposa una serie cfactuacions en 1'entorn de ta zona del projecte per
tal de miílorarla citada problemática.

Com a técnic municipal i redactor del projecte, vist aquest escrít tino el parer
d'exposar el següent:
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Es cert que existeix un problema d'aparcaments al case antic i voltants del
municípi degut principalment a festructura i configurado de! carrers, pero també
es cert que no tot es esponjar el case antíc (enderrocant, ocupant espais llíures..)
per poder encabir aparcaments. Cal buscar 1'equilibri entre aquestes dues
actuacions per a que no quedi desvirtuat ¡'esséncía de! case antic.

Referent a 1'al-legació concreta que fa referencia a 1'espaí d'actuació del projecte
on, a mes, s'adjunta un petit croquis de la plaga cal dir que el proyecte s'ha
redactat tenint en compte una serie de críterís de necessítats, estétics i funcionáis
per la zona on s'ubica. Aquest críteris son els SQgüents:

• E/ primer tal com sfexplica a la memoria del proyecte es la construcció
d'una nova oficina de turísme ja que 1'actual está ubicada en un baixos
d'un edifici que no es propietat de 1'Ajuntament

• El segon críteri era urbanitzar tot 1'espai ¡nteríor, converiint-io en un espai
d'esbarjo, lúdic i de reunió. Té molta rao de ser aixf, ja que en aquesta
plaga interior té accés la biblioteca municipal. lfed¡f¡ci Molí Vell
recentment rehabilttat i la nova construcció de 1'oficina de turisme
juntament amb un sen/e/s públics. Evídentment, la creado d'aquest espai
públic interior no dona per poder encabir aparcaments. Cal dir, i cree que
es obvi, que els espais verds, lúdics i d'esbarjo son clarament
incompatibles en e! transit rodat. Per tQnt, en el disseny de la plaga s'ha
primat mes les necessitats de les persones que utítítzaran aquest
equipaments que no la problemática deis aparcaments.

En 1'escht també fa referencia a 1'enderrocament de la caseta de fusta
recentment instal-lada com a oficina de turísme. Respecte aquesta qüestíó cal dir
que aquesta caseta prefabricada de fusta s'ha instai-lat provisional ment com a
oficina de turísme i que precisament s'ha fet en construcció prefabricada i
desmuntable per a que una vegada comencin íes obres aquesta sigui
desmuntada i trasliadada a la Plaga del Riu per ubicar un petít equipament a la
vora de I !emba reactor.

Aquest muntatge provisional de la caseta com a Oficina de Turísme, en cap cas
esta reffexat al proyecte / mott menys el seu enderroc, per tant aquesta no hauría
de ser una al-legació envers el proyecte, com tampoc ho son les diferents
peticions d'actuac¡ons en fentorn de la zona que fa esment el citat escht.

Respecte al croquis presentat, sois cal fer un cop d'ull. per tal de veure que
1'espai públic i els edifícis singulars que e/s envolten queden relegáis a ta mínima
expressió envers 1'accés rodat i la zona d'aparcaments. Per tant s'hauna de
plantejar la qüestíó de si es aquest críteri el que realment es vol.

E/ que poso en coneixement de 1'Ajuntament, per a que resolgui el que considerí
mes escaient."

Aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació per per 5 vots a
favors (4 1A-FIC + 1 Regidor no adscrit) i 4 en contra (CDC) 1'adopció del següent
acord:

PRIMER..- Desestimar 1'al'legació (proposta) interposada peí Sr. Albert Biarnés
Munuera pels considerants transcrits a 1'informe técnic.
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SEGON." Notificar 1'acord al Sr. Albert Biarnés Munuera.

Obert el debat peí Sr. Presídent es manifestQ que, a parí de i'informe técnic, s'ha
de considerar que aquest es un projecte que está cofínangat per una ordre
ministerial, que es la que reparteíx el fons d'ENRESA, i tes caracterísfíques deis
projectes deis quals poden rebre fons, en aquest cas, sí no recorda malament, la
quantitat de 111.000 €, están molí definíts dins d'unes normes, ¡es quals no
contemplaríen el fet de teñir una zona d'aparcament en aquella zona. A parí n'hi
ha d'aítres mes, pero que tampoc cal comentar. Pregunta si voten comentar
alguna cosa.

Seguidament ¡ntervé la Sra. Daura que diu que quan es va presentar en aquest
Pie 1'aprovadó inicial d'aquest projecte ja van dir e/ que pensaven. Després van
veure que aquest senyor havia entrat una al-legació en uns termes semblants ais
que ells van proposar. Aquí el que voldrien dir es que es bo escoltar els vems
perqué son els que hi víuen ¡ son els que saben el día a día i el que cal fer. Creuen
que des de ¡'Ajuntament s'ha de donar una solució a les problemátiques exístents i
1'aparcament al nostre poblé n!és una. Llavors pensen que ets espais, quan es fa
un proyecte, e/s arquitectes son uns grans professíonals i teñen prou creativitat per
adaptar aquests espais a les necessitats que puguin teñir aquella zona en concret
o una altra i s'adapten a les caracterfstíques própies del terreny que hi pugui
haver. Ltavors pensen que el que caí fer es, quan es fa un projecte, mirar e! que
convé i adaptar-ho a aquellos circumstáncies. En aquest cas, pensem que tal com
e/s hi ha dit la Sra. Cristina Serra el día de la Informativa, potser vatdna la pena fer
una inversió una mica mes considerable per tal que el projecte dones una solució
mes compterta a tota la problemática que hi pugui haver en aquesta situado. Per
aixó, en aquest punt, ells voten que no porqué creuen que aquesta al-tegació
s'hauria de teñir en compte, igual que la proposta que ells van fer en el seu
moment.

A continuado el Sr. President afegeix que, la verítat es que aquest projecte está
englobat dins d'un marc i queda moft definit. En tot cas la problemática la saben i
en son molt conscíents. La problemática la teñen mott mes afegida a ¡a gent que
viu al case antic del poblé, de totes maneres també li agradaría dir que es bo que
la gent tinguí la inquietud de que tes coses es facin el mes particip adame nt
possible, pero en aquest sentit han de dir que Ja han arrancat la redaccíó d'un
proyecte, en el qual hi haurá una ordenado de fots ets //oes d'aparcQment ¡ mes
concretament a la zona on viu ella, davant de la Carretera, que es una zona on es
dificuftós el tránsit rodat i es díficultós aparcar els cotxes a vegades damunt de la
vorera, amb el qual, els veíns que transiten per damunt de la vorera teñen
dificultáis per passar. Des d'aquí també li agradaría dir a/ grup de vems, que siguin
consdents que 1'Ajuntament está treballant en aixó.

La Sra. Daura comenta que en aquella zona hi viu ella i molía mes gent.

El Sr. President respon que per descomptat.

La Sra. Daura comenta que ho diu per si hi ha algún dubte, que h¡ ha mes geni, hi
ha una entítat fínancera que ocupa molta zona d'aparcament i ara hi haurá una
oficina de turísme que segurament, quan la gent hi vagi, no podran ni aparcar el
vehicle.

El Sr. Presídent respon que ho saben i passa el punt a votado.
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Vist 1'exposat, 1'AJuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 en contra (CDC) acorda:

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

13." ESTUDI I APROVACIÓ DEFINITIVA. SI ESCAU. DEL PROJECTE DE
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES TURIST1QUES I CULTURALS
D'ASCÓ: CONSTRUCCIÓ OFICINA DE TURISME I URBANITZACIÓ PLACA
"MOLÍVELL"

Peí Sr. President es dona lectura ais acords del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA C01VHSSIÓ INFORMATIVA TÉCNICA

Ates que per acord del Pie de la Corporació de data 31 de maig de 2017, es va
aprovar inicialment el projecte de Millora de les infraestructures turístiques i
culturáis d'Ascó: Construcció oficina de turisme i urbanització Pla^a "Molí Vell".

Ates que havent-se exposat a ¡nformació pública al Butlletí Oficial de la Provincia
de Tarragona núm. 117, de 19 de juny de 2017, peí termini de 30 dies, es va
presentar escrit d'al-legacions (proposta) peí Sr. Albert Biarnés Munuera, en
qualitat de representant d'un grup de veíns del carrer Molins i Carretera
Camposines.

Ates que llesmentada aHegació s'ha desestimat per acord d'aquesta Comissió
Informativa.

Per tot 1'exposat, aquesta Comissió Informativa proposa al Pie de la Corporació
per per 5 vots a favors (4 IA-FIC + 1 Regidor no adscrit) i 4 en contra (CDC)
1'adopció del següent acord:

PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte de IVlillora de les infraestructures
turístiques i culturáis d'Ascó: Construcció oficina de turisme i urbanització Pla^a
"Molí Vell", procedint-se a la publicació d'aquesta aprovació definitiva al Butlletí
Oficial de la Provincia de Tarragona

SEGON.- Impulsar d'ofic¡ la tramitado del corresponent expedient de contractació.

TERCER.- Notificar aquest acord ais Servéis Técnics Municipals ais efectes
adients.

Pren la paraula La Sra. Daura manífestant que per tot 1'exposat anteríorment el
vot del seu grup será que no.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, amb el vot a favor de 5 membres (4 IA-FIC, 1
Regidor no adscrit) i 3 en contra (CDC) acorda:

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

14- ESTUDI I APROVACIÓ. SI ESCAU DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ
PER A L}EXECUCIÓ DEL PROJECTE ESTRATÉGIC "GR-99 CAMÍ NATURAL
DE L'EBRE EN EL MARC DEL PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL
DE CATALUNYA 2014-2020.
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El Sr. Presídent explica, de forma molt resumida, que des del Conselt Comarca! es va
tirar endavant un projecte en el qual partidpaven varis pobles, un proyecte FEDER
que va al voltant del camí de sirga, camf natural. i a partir d'aquf s'estan fent altres
actívítats amb les quals el Consorcí d'lníciattves Socioeconómiques hi está
col-laborant ¡ s'está fent moltes coses, entre elles una caminada popular que li
sembla que es per ara, per donar a conéíxer el paratge natural i un atractiu turfstic
molt important aquí a !a nostra zona. Es tracta d!aprovar un conveni de col-laboració
per 1'execudó d'aquest proyecte en e! marc de! projecte FEDER, que es un projecte
que aníra fins 1'any 2020 ¡ per tant aquí el que es tractQ es de fer una aportado
económica al Consorci d'iniciatives Socioeconómiques de 147,59 €.

Peí Sr. Presiden! dona una breu explicació del Dictamen de la Comissió Informativa
Técnica, de data 12 de setembre de 2017, que diu literalment:

DICTAMEN DE LA COIVIISSIÓ INFORIVIATIVA TÉCNICA

Vist el Conveni de col'laboració per a 1'execució del projecte estratégic "GR-99
Camí Natural de 1'Ebre", en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de
Catalunya 2014-2020 (Operació 19.03.01), que contempla els acords de
col-laboració entre el Consorci Intercomarcal d'!niciat¡ves Socioeconómiques i el
ConseU Comarcal de la Ribera d'Ebre mes els 14 Ajuntaments de la comarca, per
regular !a participado d'aquests en el projecte "GR-99 Camí Natural de 1'Ebre",
que té 1'objectiu de promocionar el GR-99 com a recurs turístic a tots els municipis
de la comarca.

Vist que el paper a desenvolupar per part de 1'Ajuntament d'Ascó, a 1'igual que les
altres entitats col-laboradores, consisteix en:

• Participar i difondre les actuacions del projecte.
• Dinamitzar i promoure la participado d'actors del seu territori.
• Compiir ¡es seves responsabilitats i compromisos operatius i fínancers

previstos en el projecte,

Vistes les responsabilitats
projecte que son:

compromisos operatius ¡ financers que preveu el

• Col-laborar directament amb el grup coordinador del projecte.

• Fer una aportado económica de 147,59 euros.

Vistes les accions que s'emprendran en el marc del projecte, aquestes ¡nclouen:

• Diagnosi de 1'estat actual del senders que connecten els municipis de la
comarca pels quals no passa el GR-99 amb el municipi mes proper perón
passa el GR-99 a la Ribera d'Ebre i proposta de mesures de millora i
condicionament.

• Seguiment de les accions de millora i condicionament, resultants de les
diagnosis realitzades en el projecte estratégic 2016.

• Sortides técniques de descoberta del GR-99 a la Ribera d'Ebre
• Caminada popular peí GR-99 a la Ribera d'Ebre
• Creado d'un ¡tinerari o paquet turístic del GR-99 a la comarca de la Ribera

d'Ebre.

• Coordinado del projecte.
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Ates que 1'article 144 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 cTabril, disposa que els
ens locáis de Catalunya han cfadequar llurs actuacions ais principis de
col-laboradó, cooperado i assísténcia reciproques, i que els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, peí qual s'aprova el Reglament d'0bres, Activitats
i Servéis deis ens locáis, regulen la naturalesa, finalitat i régim deis convenís de
cooperado,

Aquesta Comissió Informativa propasa al Pie de la Corporació per unanimitat
1'adopció del següents acords:

PRIMER. Aprovar el Conveni de col-laboració per a 1'execució del projecte
estratégic "GR-99 Camí Natural de 1'Ebre", en el marc del Programa de
Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020 (Operado 19.03.01).

SEGON." Facultar al Sr. Alcalde per formalitzar el Conveni aprovat.

TERCER.- Notificar el present acord al Consorci intercomarcal d'lniciat¡ves
Socioeconómiques.

Vist 1'exposat, 1'Ajuntament Pie, per unanimitat deis 8 membres assistents que
representen la majoria absoluta del nombre de nou que legalment el compasen
acorda:

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

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

LA SECRETARIAVist
ENT

J-

DILIGENCIA.- Per a fer constar que la present acta consta de 33 folis, del núm.
246.056 F al núm. 246.088 F, del timbre comunitari i del núm. 100 al núm. 132 del
de la Corporació Municipal.

LA SECRETARIA . .-

/
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