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Protecció Civil

Breus

Diversos alcaldes i alcaldesses de la zona d’Ascó, en una recent reunió a l’Ajuntament

amb centrals Nuclears (AMAC) ha guanyat el contenciós que mantenia amb
l’Estat per no haver estat mai escoltada
en la redacció dels plans d’emergència
nuclear. Una recent sentència del Tribunal Suprem ha anul.lat les revisions
d’aquests plans (en el cas de Tarragona,
el PENTA) i ha instat a l’Administració
central a escoltar les aportacions que puguin fer els ajuntaments. A conseqüència
d’això, Ascó i la resta de municipis participaran per primer cop en els òrgans executius dels plans d’emergència per primer
cop en la història. Així ho van acordar la
directora general de Protecció Civil, Pilar
Gallego, i l’alcalde d’Ascó i president de

torn de l’AMAC, Rafel Vidal.
A banda, l’AMAC prepara una proposta
per tal de millorar infraestructures en cas
d’emergència com és la megafonia o nous
vehicles. Tanmateix, potser l’element de
major transcendència és que els ajuntaments reclamaran a la Direcció General
de Protecció Civil que personal qualificat
faci una avaluació continuada de les infraestructures, personal i, en definitiva,
de tot allò que seria necessari en cas
d’emergència. L’Ajuntament considera
que la creació d’aquesta figura significaria un salt qualitatiu de gran rellevància
per tal de millorar la capacitat dels municipis per fer front a una eventual emergència.

L’Ajuntament insta Fecsa a millorar
el subministrament elèctric al municipi
::::

El consistori ha reclamat a la companyia elèctrica Fecsa-Endesa que
millori la xarxa local després de que el
temporal de vent del passat 24 de gener deixés el municipi més de 4 hores
sense subministrament elèctric. Els
màxims responsables de l’empresa i
una representació municipal van reunirse el passat mes de febrer per analitzar
una problemàtica que l’Ajuntament considera intolerable, ja que, entre d’altres
aspectes, el fet de que Ascó es quedi
sense llum posa en qüestió la plena

aplicació del pla d’emergència nuclear.
Ascó s’abasteix a partir de dues línies,
que convergeixen en una caseta a la
vora del riu i la funció de la qual és commutar de forma automàtica entre una
línia i l’altra. Però aquest servei no ha
funcionat degut a un nul manteniment,
i aquesta va ser una de les principals
queixes del consistori. A finals del passat mes de març tècnics de la companyia Fecsa-Endesa van estar treballant
al municipi fent una diagnosi de tota la
xarxa municipal.

Ascó, present a les principals
fires de turisme
L’Ajuntament d’Ascó ha enviat
enguany per primer cop una delegació a la principal fira europea
del turisme, Fitur, que va tenir lloc
a Madrid del 28 de gener a l’1 de
febrero. Ascó, l’únic poble de la Ribera d’Ebre que hi va participar, va
compartir estand amb Sant Carles
de la Ràpita, L’Ampolla, Amposta,
Tortosa i el Consell Comarcal de la
Terra Alta, que van ser els representants de les Terres de l’Ebre
al saló madrileny. A més a més,
l’Ajuntament d’Ascó i la Diputació
de Tarragona han signat un conveni per a fer difusió d’Ascó durant
l’any 2009 també en la resta de fires sectorials més importants dels
nostre entorn: Saló Internacional
del Turisme de Catalunya (SITC) a
Barcelona, Navartur a Pamplona,
i les fires de Bilbao, París i Toulouse.

Desencallada la construcció
de 18 vivendes protegides
Ascó veurà enguany l’ inici de la
construcció de les primeres vivendes protegides que s’hauran fet
mai al municipi. L’Ajuntament, amb
la unanimitat tant de l’equip de govern (CiU i PSC) com l’oposició
(IA-FIC) ha aprovat a la modificació d’un acord que el consistori va signar el maig de 2005 amb
l’Institut Català del Sòl (Incasol)
per tal d’edificar 18 vivendes amb
protecció oficial al número 19-21
del carrer Camposines.
Aquell acord hagués comportat la
desaparició de l’antic molí d’oli i,
després d’una mobilització veïnal
que va aconseguir recollir centenars de signatures per evitar-ho,
ara l’Ajuntament i l’Incasol han
refet el projecte de manera que el
molí no en resulti afectat.
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Els ajuntaments seran actors principals
en els nous plans d’emergència nuclear

:::: L’Associació de Municipis en Àrees
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Contra la crisi, solucions
1. Indústria

:::: La recessió econòmica actual representa

L’Oficina de Desenvolupa
ment Local (ODL) ha co
ntinuat captant futures inversions i buscant
la implantació d’empres
es
al municipi. Com a
mostra de la seva eficàcia
, durant el darrer trimes
tre
ha facilitat la contractació d’una trentena
de persones del municipi,
que duran a terme
la vigilància del sistema
contra incendis del comp
lex nuclear. Aquest
és l’exemple més rellev
ant de l’eficàcia d’aques
ta
oficina en el darrer
trimestre, però no l’únic
(vegeu les planes 2 i 3).

2. Acció social
El consistori s’ha dotat
d’un ambiciós Pla d’Acci
ó Social que ha de representar la formació de
personal per a tasques
d’assistència domiciliària i d’atenció sanitària
, de manera que l’objectiu
final és la creació de
llocs de treball i, al mateix
temps, millorar la qualitat
de vida del veïnat.
Aquest pla és el resultat
d’un exhaustiu treball de
camp basat en centenars d’enquestes i la partic
ipació directa del veïnat
en tallers de captació
d’idees i obre un nou ca
mp d’ocupació al munic
ipi
que fins ara no ha
estat explotat.

3. Ajuts estatals
L’Ajuntament d’Ascó va
presentar dues iniciative
s als anomenats Fons
d’I versió
d’In
ió Local, que són el pla
de xoc del govern centr
al contra la crisi, i les dues han rebut
el vist i plau de l’Execu
tiu
ce
ntral. En concret,
la primera nau industria
l del polígon municipal reb
rà
un
a injecció d’uns
180.000 euros per tal d’e
nllestir el tancament de
tres locals. I, d’altra
banda, l’Ajuntament ha reb
ut una subvenció d’ aprox
imadament 100.000
euros per tal de remodela
r l’enllumenat de l’entrada
sud del poble.

el principal repte col·lectiu. Cada administració
l’afronta dins les seves limitades competències de la manera que considera més adient
i l’Ajuntament d’Ascó té clara la fórmula per
encarar la situació i minimitzar l’ impacte de la
crisi: Indústria i Acció Social. No són paraules
buides. Des de l’Oficina de Desenvolupament
Local (ODL) s’ha gestionat la creació de desenes de llocs de treball i treballa a més per
atraure inversions d’impacte al municipi.
Tot i comptar amb una indústria estable que,
en comptes de destruir llocs de treball com en
la majoria de sectors, en crea de nous, Ascó
ha de fer front igualment a un problema global,
que afecta a totes les capes de la societat.
L’atur a la demarcació de Tarragona és de
l’11,8%, el doble que l’any anterior, segons
dades de gener de 2009 del departament de
Treball de la Generalitat. La Ribera d’Ebre tenia el gener de 2008 un total de 735 persones
aturades, mentre que aquest passat gener la
llista va incrementar-se a 1027. Al nostre municipi, al gener passat hi havia 62 persones
aturades, 13 més que l’any anterior.
Aquest butlletí municipal explica la política
de l’Ajuntament contra la crisi. La recepta
de l’equip de govern és la del sentit comú:
la central nuclear és i serà la principal font
d’ingressos, d’estabilitat i de llocs de treball,
però al mateix temps s’ha d’aconseguir atraure noves empreses i dinamitzar les que ja operen aquí.

sumari

A fons: l’Oficina de
Desenvolupament Local

“L’únic camí és la
diversificació econòmica”

Els ajuntaments tindran
més pes al PENTA

La principal eina de promoció econòmica de l’Ajuntament gestiona ja
prop de 400 currículums.

Entrevista a Constantino Garrido,
responsable de l’Oficina de Desenvolupament Local.

Els municipis d’àrees amb centrals
nuclears tindran representació a la
direcció dels plans d’emergència.
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Economia
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L’ODL gestiona prop de 400 currículums
sionals que volen millorar la seva feina,
com estudiants i majoritàriament d’Ascó
però també dels municipis de l’entorn.
L’ODL manté un contacte constant amb
les principals indústries del territori per
conèixer les seves necessitats de personal i organitza també cursos de formació
per adequar els perfils dels candidats a
les necessitats de les empreses. Fruit
d’aquesta feina, 51 persones han aconseguit feina a través de l’ODL durant el
primer trimestre de 2009, la majoria en
empreses vinculades a la central nuclear
d’Ascó.
D’altra banda, l’ODL presta servei tamL’horari d’atenció al públic és de 10:00 a 13:00 i de 17:00 a 20:00h.
bé a les empreses locals, ajudant-les a
Un total de 392 persones s’han l’ocupació, captar noves empreses per al tramitar la sol·licitud de crèdits o a preadreçat a l’Oficina de Desenvolupament municipi i dinamitzar l’economia local, ha sentar-se a concursos per a projectes
Local (ODL) per tal de dipositar el seu rebut en l’últim trimestre 181 currículums, d’administracions públiques. Aquest dacurrículum amb l’objectiu de trobar fei- que se sumen als 120 que gestionava a rrer trimestre, cinc empreses han rebut
na. Aquesta oficina que és la principal finals de 2008. Es tracta tant de perso- algun tipus d’assessorament per part de
eina de l’Ajuntament per tal de fomentar nes actualment a l’atur, com de profes- l’oficina de desenvolupament.

::::

Guia pràctica
Què és l’ODL?
És l’eina de l’Ajuntament per dinamitzar l’economia i l’activitat laboral local
A qui va adreçada?
A persones aturades o amb feina que
vulguin millorar, principalment d’Ascó.
A empreses que necessiten personal.
A empreses que necessitin assessorament comercial per poder optar a
contractes.
A emprenedors que vulguin assessorament per obrir una empresa.
A inversors i empresaris que vulguin
implantar-se a Ascó.
Quan costa?
És un servei municipal gratuït.
Quins beneficis tinc jo, que estic
buscant feina, si porto el currículum a l’ODL?
T’incloem a la borsa de treball, fem un
seguiment personalitzat de les pro-

consulta-ho a www.asco.cat

postes de treball, busquem la millor
opció al teu perfil professional i promocionem cursos de formació específica
que et generin millors oportunitats per
trobar feina.
Quins beneficis tinc jo, que sóc empresari o emprenedor, si busco assessorament a l’ODL?
Obtindràs assessorament comercial i
de gestió de la teva empresa, farem
un seguiment dels avenços i de la millora de la teva activitat.
L’ODL em garanteix que trobaré feina?
No. Però el que sí que obtindrà l’usuari
és un tractament individualitzat i el seguiment del seu cas, i una millor possibilitat d’èxit.
Si hi ha alguna oferta laboral a Ascó
o a l’entorn, m’avisarà l’ODL?
Si, sempre.

Es pot inscriure gent que no visqui
a Ascó?
Sí. Gestionem contractacions de personal en empreses del voltant i també
de persones de l’entorn a empreses
d’Ascó.
Quins cursos de formació organitza
l’ODL?
Tots aquells que estiguin d’acord amb
les necessitats i oportunitats laborals
de les empreses i, en general, tots
aquells que serveixin per augmentar el
nivell de competència dels candidats a
ofertes laborals.
Si estic inscrit a l’ODL puc ferho també a altres serveis públics
d’ocupació?
Si. No existeix cap incompatibilitat. De
fet, és aconsellable que t’inscriguis en
tots els serveis públics d’ocupació que
et sigui possible.

“El camí és la diversificació econòmica

“
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::::

Entrevista a Constantino Garrido,
responsable de l’Oficina de Desenvolupament Local.
Portem un any amb l’ODL en funcionament. Què s’ha fet fins ara?
Bàsicament hem actuat en tres eixos:
generació d’oportunitats de feina, implantació de noves empreses i suport a
les empreses i emprenedors locals.
Què queda per fer?
Establir una política socioeconòmica que
permeti consolidar els llocs de treball i
promoure la formació com a pilar fonamental per a la generació d’oportunitats
de feina de qualitat. Hem de seguir buscant inversions i dinamitzar els empresaris, comerços i emprenedors locals.
Ascó fa anys que viu en un entorn industrial. Per què era necessari crear
una oficina com aquesta?
Sempre ha estat necessària, i ara més
que mai. Com s’ha vist, no hi ha res que
duri 100 anys i les economies canvien
sense avisar, com aquesta crisi o els casos de Garoña o Zorita. Per tant, és imprescindible estar atents i preparats per
a mantenir una mínima solidesa social
que garanteixi un futur. I l’únic camí és

la diversificació econòmica, que ens garanteixi als nostres fills i als nostres néts
poder seguir vivint a Ascó.
Malgrat la crisi, continua havent ofertes de treball i empreses interessades
en venir al municipi?
Sí, malgrat la crisi això és un fet. La central nuclear és un ens generador de llocs
de treball indiscutible. Les polítiques de
l’Ajuntament, amb incentius per a les
inversions, la formació i la generació de
llocs de treball també ajuden. Les crisis
passen, però l’esforç de tots, veïns, entitats, comerços, emprenedors i empresaris, queden formant la base que sosté el
present i el futur de la nostra població.

Les xifres
Currículums atesos
392
Contractacions aconseguides
durant el 2008
78 d’Ascó, 29 de l’entorn
Contractacions aconseguides
fins a maig de 2009
114 d’Ascó, 34 de l’entorn
Contractacions per la recàrrega
de combustible C.N. Ascó 2008
59 d’Ascó, 26 de l’entorn
Contractacions per la recàrrega
de combustible C.N. Ascó 2009
72 d’Ascó, 30 de l’entorn
Contractacions per la recàrrega
a la C.N. Vandellòs II 2009
7 d’Ascó
Contractes per a estudiants
durant l’estiu 2008
8 d’Ascó
Contractes per a estudiants
per l’estiu 2009
15 d’Ascó
Impacte econòmic
generat l’any 2008
1.065.500 euros
Impacte econòmic generat
fins el maig de 2009
1.435.300 euros

L’Ajuntament destinarà 100.000 euros per a cursos de formació
:::: El consistori ha previst dins el pressupost municipal d’enguany una partida
de 100.000 euros que destinarà a cursos de formació, la quantitat més alta
que hi ha dedicat mai. Reforçar la formació dels candidats a ocupar un lloc
de treball és el millor aval per optar a
llocs de treball qualificats i l’Oficina de
Desenvolupament Local ha detectat
que moltes de les empreses que operen a l’entorn reben encàrrecs de feines
per a les quals necessiten d’un personal
format específicament i que no troben
al mercat laboral.
És per aquest motiu que l’Ajuntament
ha apostat per reforçar la formació al

municipi i promourà diversos cursos
al llarg de l’any, sempre amb l’objectiu
de posar d’acord les necessitats de les
empreses amb els diferents perfils professionals del municipi.
Durant l’any 2009, l’Oficina de Desenvolupament Local (ODL) i l’Ajuntament
d’Ascó ja han organitzat dos cursos.
L’un amb l’empresa PROINSA, que va
comptar amb una trentena d’alumnes i
que va estar supervisat pel Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN). El títol que
van aconseguir els alumnes els permet
treballar com a monitor de protecció radiològica a qualsevol instal·lació que treballi amb radioactivitat, des d’hospitals

o centres d’investigació a plantes nuclears. D’altra banda, l’ODL ha organitzat també la selecció de personal
de l’empresa LAINSA, que després
d’aquest procés va acabar contractant
una quarantena de persones, una trentena de les quals són veïns d’Ascó, com
a vigilants del sistema contraincendis
de la central nuclear.

