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Tècnics municipals han estat
aquest mes d’agost treballant en els
últims detalls a la primera de les dues
naus industrials que l’Ajuntament ha
construït al polígon, amb l’objectiu
d’enllestir finalment una obra que s’ha
prolongat en el temps més del previst.
Aquest endarreriment, atribuïble a una
mala construcció per part de l’empresa
adjudicatària, ha causat un sobrecost
en la pròpia obra i, a més a més, un
retard en la implantació d’empreses.
Fruit de la negociació de l’Ajuntament
i l’Oficina de Desenvolupament Local
(ODL) amb diferents empreses de
l’entorn, els 10 locals de la primera nau

industrial estan compromesos. En els
propers mesos, a banda de l’empresa
que ja s’hi ha ubicat i que ocupa un
local, se n’instal·larà una de manteniment industrial, una altra de mecànica
i caldereria que habitualment ha treballat dins el complex nuclear i una altra
de fusteria d’alumini. Totes aquestes
empreses s’hi ubicaran en règim de lloguer, i amb unes condicions de mercat
que l’Ajuntament ha ajustat al màxim
per tal d’estimular l’activitat econòmica al municipi. Ara el proper objectiu
del consistori és aconseguir omplir els
altres deu locals de la segona nau industrial.

Dues naus, dues històries diferents
Són aparentment iguals, però el camí
que han seguit les dues naus que ha
construït l’Ajuntament ha estat ben diferent. Les dues van adjudicar-se per
un preu al voltant dels 800.000 euros,
la primera al 2006 i la segona al 2008.
Però mentre la segona està pràcticament acabada per aquest preu, la
primera acabarà costant aproximadament 1,3 milions i, a banda del sobrecost, ha patit diversos errors en la seva
construcció que han endarrerit la seva

posada en servei i, per tant, la implantació d’empreses. A més a més, mentre el cost de la primera nau l’ha hagut
d’assumir íntegrament l’Ajuntament, la
segona compta amb dues subvencions
que sumen 540.000 euros i un crèdit
a tornar en 15 anys sense interessos.
Per tal de minimitzar aquest sobrecost , l’Ajuntament ha buscat també
finançament per la primera nau i ha rebut 180.000 euros dels Fons d’Inversió
Local del govern central.

Els càrrecs electes municipals
es congelen el sou
Els nou regidors que integren el ple
municipal no veuran aplicat en les
seves retribucions durant l’exercici
de 2009 l’habitual increment equivalent a l’evolució de l’IPC. El ple
municipal de 30 d’abril va aprovar amb els vots favorables de
l’equip de govern (CiU i PSC) i el
vot contrari de l’oposició (IA-FIC)
una mesura que pretèn seguir les
mateixes passes que han fet altres
administracions en el sentit de donar exemple d’austeritat en temps
de crisi.

Cal Cavaller, un vell projecte que veurà la
llum, serà la seu de l’àrea de Cultura
::::

L’emblemàtic edifici de Cal Cavaller ha estat un pou sense fons on
han anat a parar ingents recursos municipals al llarg del temps, sense que
s’hagi materialitzat encara. En les properes setmanes, el consistori rebrà el
projecte executiu de les obres que s’ha
de dur a terme a l’immoble, de manera
que tots els tràmits hauran quedat ja
resolts i les obres ja podran començar.
L’edifici, planta baixa i tres pisos més,
acollirà dues instal.lacions. D’una banda, la part de l’immoble orientat cap
al casc antic es destinarà a un centre
d’interpretació de la vida al món rural en una casa senyorial tradicional
l’activitat de la qual girava a l’entorn
de l’agricultura. El visitant es podrà fer
a la idea de com era el’activitat diària
en aquesta casa. I, d’altra banda, la
vessant de l’edifici que s’orienta cap
al riu Ebre acollirà les noves instal.
lacions de l’àrea municipal de Cultura
i una sala d’actes. La planta superior
quedarà reservada per l’arxiu del centre d’interpretació i per a situar-hi els
serveis auxiliars de l’edifici.
La Generalitat de Catalunya, en concret la conselleria de Cultura, ha donat el vistiplau al projecte tot felicitant
l’Ajuntament d’Ascó pel gir que ha donat el projecte actual respecte a les an-

L’Ajuntament ha destinat enguany
a fer diversos estudis i treballs tècnics per un valor total de 467.000
euros. Entre ells, hi figuren els següents projectes:
Urbanització de la Fontxinxella. Es
pretén dotar dels serveis bàsics una àrea
que avui no té clavegueram ni voreres.
És un projecte costós que s’haurà de dividir en fases.
Vorera nova a la ctra. de Camposines.
En les properes setmanes s’iniciaran les
obres de remodelació de la vorera de la
carretera de Camposines entre la rambla
Catalunya i el carrer del Reg.
Menjador escolar. L’Ajuntament vol

Cal Cavaller

teriors iniciatives i també pel fet d’haver
elaborat un projecte que resolgui tant
la rehabilitació arquitectònica com els
futurs usos d’aquest espai. Les obres a
Cal Cavaller tenen com a objectiu principal respectar els elements arquitectònics originals i adequar alhora l’espai
als nous usos.
L’Ajuntament ha pressupostat enguany
exactament 888.837,91 euros, i al mateix temps ha sol.licitat subvencions a
diverses administracions. L’equip de
govern ha adoptat el compromís de
deixar totalment enllestit l’edifici abans
d’acabar l’actual mandat municipal.

substituir l’actual menjador escolar per
un de nova construcció, dins el recinte
escolar però en una altra ubicació.
Actuació al carrer La Mola. L’Ajuntament
vol millorarar un dels eixos del poble,
eixamplant el carrer, cosa que permetrà
un millor ús peatonal.
Local social al carrer Major. S’estudia
la manera de complir amb la petició de
l’Associació de Dones d’Ascó de tenir un
local social propi.
Rehabilitació de l’àrea de l’Estació. El
consistori vol recuperar l’edifici històric
de RENFE per destinar-lo a equipaments
municipals, i támbé l’àrea que l’envolta.
Actuacions al Castell. S’estudien op-

Creixen les altes al
padró municipal
La població d’Ascó a primers de juliol passat era de 1684 persones,
50 més que l’any anterior i 85 més
que fa dos anys. Aquest increment
de la població empadronada es
deu a l’increment de les sol.licituds
d’altes, en una tendència que s’ha
accelerat en el darrer semestre i ha
transcorregut des de l’inici en paral.
lel a la situació de crisi econòmica.

cions d’urbanització harmònica del carrer

Nou servei d’assistència domiciliària
::::

Després de l’ exhaustiu treball de
camp amb participació veïnal que es va
portar a terme durant la passada tardor i
que va permetre identificar les mancances assistencials de la població d’Ascó,
l’Ajuntament vol ara fer un nou pas endavant i portar aquell estudi a la pràctica.
Es tracta d’una iniciativa pionera que
acabarà per donar servei directe a nombrosos veïns i veïnes que tenen dificultat per desenvolupar les seves tasques

Ascó

Les properes
actuacions

diàries. De fet, aquest és el projecte més
ambiciós que té engegat la regidoria de
Benestar Social i està destinat a millorar
directament la qualitat de vida de la gent
gran .Actualment, el consistori estudia la
manera d’aplicar aquest pla d’una manera eficient i efectiva i, properament el
posarà en marxa.
Ascó compta amb una població de més
de 400 persones que supera els 70 anys
d’edat.

Alta Castell i del propi Castell, per crear
un nou espai urbà.
Ampliació dels estudis de VAT. El consistori vol reformar l’actual soterrani del
Casal Municipal aprofitant d’una manera
més racional l’espai disponible.
Treballs previs a Ca don Àngel.
L’Ajuntament vol rehabilitar l’emblemàtica
casa per convertir-la en equipament municipal i urbanitzar adequadament l’entorn.

Butlletí
d’informació
municipal
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Més diners, més serveis
::::

L’Ajuntament d’Ascó compta amb uns ingressos notables. La
previsió d’ingressos per enguany és
d’aproximadament 11,2 milions d’euros,
una xifra molt similar a la de l’any passat però que dista força del 6,9 milions
de l’any 2006 o els 7,2 de l’any 2007.
Més diners, doncs. La corporació municipal gestiona avui més recursos que
mai. Gràcies a aquest fet l’Ajuntament
d’Ascó prestarà més serveis al veïnat i
podrà practicar polítiques de dinamització econòmica que fins ara no s’havien
dut a terme. Més diners, doncs, però
també més serveis. Ascó ha de créixer,
ha de fer un pas endavant tant en serveis com en qualitat de vida i diversificació econòmica. La política del consistori té aquesta intenció.
Aquesta és la voluntat última i primordial

dels pressupostos municipals de 2009,
que aquest butlletí detalla. L’actual situació de recessió econòmica és global
i profunda, i obliga a les administracions
públiques a estudiar amb més cura
que mai a què es destinen els diners.
Així ho ha fet el consistori asconenc,
amb una aposta ferma per impulsar
l’activitat empresarial a les naus construïdes al polígon industrial municipal i
per potenciar l’activitat de l’Oficina de
Desenvolupament Local (ODL), una
eina que al 2009 s’ha consolidat ja com
a element clau en la vida econòmica no
només del nostre municipi, sinó també
de l’entorn. Un exemple d’això és que
l’ODL gestiona més de mig miler de currículums de persones que han dipositat la seva confiança per trobar feina o
millorar la seva situació laboral.

11.204.806,87€

Imatges recents de les naus industrials en les que es pot apreciar el diferent estat

L’ajuntament incrementa els
ingressos amb subvencions
En el que portem d’any 2009, el
consistori ha rebut més subvencions de les diferents administracions que en tot l’any passat, quan
l’Ajuntament va implantar l’hàbit
de buscar constantment entre les
múltiples convocatòries d’ajuts si
algun projecte local s’hi podia acollir. Aquesta fòrmula va generar
durant l’any 2008 uns ingressos de
pràcticament 237.000 euros que
van subvencionar 45 actuacions
diferents al municipi, mentre que
enguany la xifra ja ha superat el
que es va aconseguir l’any passat:
365.000 euros.

Inversions

11.189.778,77€

Tot llest per a que comenci
l’activitat al polígon industrial

consulta-ho a www.asco.cat

7.260.732,59€

Breus

Butlletí d’informació municipal d’Ascó

6.958.031,76€

Economia
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Un pressupost dissenyat per lluitar contra la crisis

Estabilitat pressupostària
::::

Confiança. Malgrat la recessió
econòmica, l’Ajuntament d’Ascó continuarà sent una garantia d’estabilitat.
Això és el que es desprèn del pressupost municipal d’ enguany, que manté
el mateix nivell d’ingressos i d’inversió
pública de l’any anterior. En un context
en el que nombrosos ajuntaments han
vist minvar els seus ingressos (sobretot aquells municipis més afectats pel
negoci immobiliari), el consistori consolida amb aquest pressupost el salt
qualitatiu que va produir-se l’any 2008,
quan l’Ajuntament d’Ascó va passar de

“el pressupost consolida
el salt qualitatiu de 2008”
gestionar 6,9 milions d’euros a 11,2,
pràcticament el doble, degut a una revisió del cadastre que va actualitzar els
ingressos corresponents a l’Impost de
Béns Immobles de Característiques especials.
Més ingressos han de voler dir també
més serveis per a la població. I tam-

bé, necessàriament, més despesa.
L’Ajuntament d’Ascó es fa gran mica
en mica i ara, per exemple, ofereix
un servei creat fa poc més d’un any:
l’Oficina de Desenvolupament Local.
Més ingressos volen dir planificar un
futur i apostar per crear un nou teixit
industrial al voltant de les naus que ha
construït l’Ajuntament, sense deixar de
banda inversions com la restauració de
Cal Cavaller, l’edifici més emblemàtic
del poble, ara en desús. O fer d’ Ascó
un dels pobles capitals dins el Consorci
Memorial de la Batalla de l’Ebre, amb
la conversió de Ca don Àngel en un
centre de formació. I seguir incrementant les beques als estudiants, apostant
sobretot pels universitaris, que a partir
d’ enguany rebran un estímul pel seu
esforç. Totes són inversions de futur.
L’altre pilar de la política econòmica
és la contenció de la despesa. Més
serveis al ciutadà volen dir també més
despeses de personal, una despesa
que necessàriament s’ha de compensar reduint el costos de projectes com

el de les naus industrials, o amb mesures com la congelació dels sous dels
càrrecs electes.
Hem vist com el govern central ha decidit clausurar la central nuclear de Garoña, a Burgos, l’any 2013, quan haurà

“l’objectiu primordial
del consistori és
preparar el futur”
complert 42 anys de funcionament.
Ascó haurà de passar un procés idèntic d’aquí a 15 anys, de manera que
l’objectiu primordial del consistori és
preparar el futur.
El pressupost municipal, explicat amb
profunditat en aquest butlletí, està dissenyat amb aquest objectiu. Queden
15 anys amb el nivell d’ingressos actuals. Després, ningú sap què passarà.
És el moment d’afinar més que mai,
d’encertar amb les decisions estratègiques i d’aprofitar els recursos per construir un edifici en el que les generacions
futures puguin continuar vivint.

Opinió
Rafael
Vidal Ibars
alcalde d’Ascó

Queden (només) 15 anys
Preparem el futur, o difícilment hi
haurà un futur. Ascó pateix els efectes d’una implantació de l’energia
nuclear arreu de l’Estat espanyol que
ha comportat que la majoria de municipis amb centrals tinguin en aquesta
activitat la principal, i en molts casos
gairebé única, font d’ingressos i de
llocs de treball. Els impostos de la
central nuclear representen per a
Ascó la diferència entre la nit i el dia,
entre gestionar un pressupost com el

que tenim o haver de prescindir dels
actuals avantatges.
Hem vist tots enguany com l’actual
govern central presidit per José Luis
Rodríguez Zapatero ha decidit clausurar l’any 2013 la central nuclear
de Garoña, a la província de Burgos.
Anteriorment, el govern presidit per
José María Aznar va decidir tancar
també la central de Zorita, a Guadalajara. El complex nuclear d’Ascó,
Ascó I i Ascó II, complirà 40 anys a

meitat de la dècada del 2020, d’aquí
aproximadament 15 anys. Des de
l’Ajuntament tenim l’obligació de treballar en una única direcció: diversificar l’economia local i aconseguir un
futur alternatiu, propi, ja sigui amb o
sense la central nuclear. Ens queden
15 anys. Vol dir que fins ara n’hem
gastat 25 deixant passar el temps.
Hem d’agafar el toro per les banyes,
no podem perdre ja més temps, o farem tard.

Ajuntament d’Ascó

Escola de música

R
OASSA
ROJAR ASSISTÈNCIA SOCIOSANITÀRIA SA
Ajuntament d’Ascó

2006

6.303.808,75€

37.280,00€

10.306,00€

606.637,01€

2007

6.510.497,08€

37.760,00€

8.453,20€

732.938,31€

2008

10.392.353,34

44.820,00€

14.656,00€

780.967,43€

2009

10.372.327,06€

51.210,00€

15.226,00€

842.989,41€

Els ingressos

::::

La crisi econòmica ha definit aquests
pressupostos. I ho ha fet en tots els sentits:
inversió al municipi (un 27,85% dels ingressos es destinaran a inversions) i control
de la despesa. El consistori s’ha avançat
a una normativa que serà d’obligada aplicació arreu de Catalunya a partir de l’any
que ve i que facilita el control detallat de
les despeses que genera una àrea concreta o una activitat determinada, de manera
que resultarà més fàcil l’optimització dels
recursos. En aquesta línia, l’Ajuntament ha
adoptat la constant búsqueda de subven-

cions com a forma habitual de treballar.
Tanmateix, les inversions no són la despesa més gran. El consistori pretén bastir
un poble amb més serveis a les persones
i dotar d’activitat grans edificis històrics del
poble, per a la qual cosa calen estudis i
projectes. Aquesta és precisament la despesa prevista més important per enguany
(un 31,3% del total). En aquest apartat hi
caben des d’anàlisis de l’entorn del Castell, el menjador escolar, la reordenació de
diversos espais del casc urbà i diversos
estudis urbanístics o la reconversió de Ca

don Àngel en un centre educatiu únic dins
el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l’EBRE (COMEBE), l’ampliació de
la xarxa inalàmbrica d’Internet (Wi-fi) o el
disseny d’un projecte de construcció d’un
centre de formació, una iniciativa pionera
en la que també hi participa l’Associació
Nuclear Ascó-Vandellòs i que amb tota
probabilitat mereixerà un extens tractament informatiu en un futur. En resum, la
major despesa d’enguany serà la planificació de futur.
L’Ajuntament està creixent. L’increment
de recursos disponibles ha de repercutir
en una major activitat diària al consistori, fet pel qual la despesa corrent també
s’incrementa. El capítol de personal s’ha
vist incrementat en un 14,64% respecte a
2008, i representa exactament el 22,76%
del total de la despesa, una xifra que se
situa en uns nivells similars a la d’anys
anteriors. Així, l’any 2006 la despesa en
personal va suposar el 26,4% del total del
pressupost, l’any 2007 va ser un 26,76% i
l’any 2008 un 20%.

Total 10.372.327,06€

Inversions

Impostos directes (IBI, IAE, IBI de característiques especials,...)
7.402.238,15€
Impostos indirectes (Impost sobre construccions, instal·lacions i obres)
180.000€
Taxes i altres ingressos (Ingressos diversos per taxes)
152.850,92€
Transferències corrents (ENRESA, Diputació, Consell Comarcal i tributs de l’Estat) 1.466.430,09€
Ingressos patrimonials (Rentes d’immobles i interessos bancaris)
215.640,00€
Transferències de capital (Subvencions diverses)
955.067,90€

De piscines municipals a nou complex esportiu
:::: El pressupost municipal d’enguany

Les despeses
Total 10.372.327,06€

Despesa de personal (Retribucions i seguretat social del personal municipal)
Despeses en béns i serveis (Serveis que rep i ofereix l’ajuntament)
Despeses financeres (Interessos dels prèstecs)
Transferències corrents (A entitats, a organismes municipals, subvencions i ajuts)
Inversions reals (Projectes en curs)
Transferències de capital (Altres subvencions)
Passius financers (Pagament del deute municipal)

2.361.564,43€
3.247.400,00€
62.804,87€
1.162.769,19€
2.888.954,13€
387.006,00€
261.628,44€

NOTA: No s’han inclòs en aquest gràfic ingressos o despeses que, per la seva poca quantia, resulten
gairebé irrellevants.

preveu la seva partida més gran
d’inversions a transformar les piscines
municipals en un complert complex esportiu. El consistori espera en els propers dies la proposta de construcció
d’un nou edifici que substituirà l’actual
i que ocuparà tant la superfície de les
pistes de tennis com la del local social.
Aquest edifici acollirà un bar-restaurant
amb capacitat per dues-centes persones
que està destinat a substituir l’actual. Al
soterrani s’hi construirà un aparcament i
una zona de magaztems. A més a més,
també s’hi instal.larà un gimnàs, que
serà íntegrament municipal.
En una fase posterior, l’Ajuntament
completarà aquesta obra amb la construcció d’una piscina coberta a la zona
verda que envolta l’actual local social de

Després d’haver construït les noves piscines, ara l’Ajuntament vol reformar el local social

les piscines i estudia vàries opcions per
donar-li un nou ús a la pista esportiva.
Tot aquest projecte, però, no afectarà
l’activitat habitual a l’actual local social,
que no s’enderrocarà fins que no estigui
construït el nou i el bar-restaurant s’hi
pugi traslladar.

L’Ajuntament vol amb aquest projecte
donar més valor a un entorn que actualment passa desapercebut per al visitant
i considera que el nou edifici, que serà
visible des de la carretera, tindrà encara
millors perspectives de negoci i de generació d’ocupació.

