ESTATUTS DE L’ORGANISME AUTÒNOM LOCAL “INSTITUT MUNICIPAL DE TURISME,
FESTES I TRADICIONS D’ASCÓ”

PREÀMBUL
Considerant la gran riquesa social i cultural del municipi i la necessària potenciació de la
demanda turística, íntimament lligada al patrimoni cultural de la vila d’Ascó, considerant el gran
bagatge municipal en elements festius i tradicionals i en la necessitat de promoure i protegir
aquest patrimoni i el propi coneixement del municipi, alhora que dotar una màxima eficiència en
llur gestió coordinada, neix l’Organisme Autònom Local “Institut Municipal de Turisme, festes i
tradicions d’Ascó “ com eina instrumental que permetrà aglutinar les sinèrgies del turisme i la
cultura popular existents dins el municipi alhora que dotar a aquestes manifestacions d’una
organització especialitzada conjunta.
En conseqüència es proposa al Ple de l'Ajuntament d'Ascó la configuració d’aquest organisme
autònom local, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica i d’obrar, al mateix
temps que es presenten els seus Estatuts reguladors per a la seva aprovació, tot això d’acord
amb:
a) Article 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL).
b) Articles 249 i 254 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
c) Articles 199-210 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS),
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
d) Articles 85-88 del Reglament de serveis de les corporacions locals (RSL), sempre amb
caràcter supletori.
CAPÍTOL I
Denominació, naturalesa i finalitat de l’organisme
Article 1.Sota la denominació de “INSTITUT MUNICIPAL TURISME, FESTES I TRADICIONS D’ASCÓ”
(en endavant IMTUFITA) es crea un organisme autònom local de caràcter administratiu amb
personalitat jurídica i patrimoni propis constituït per l’Ajuntament d'Ascó per a la gestió directa
dels seus serveis en matèria de Turisme, Festes, Tradicions i Cultura Popular, i que es regeix
pels presents Estatuts, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local
(LBRL), el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i en allò no previst en els mateixos, amb caràcter
supletori, per la resta de legislació de règim local i la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i
funcionament de l’Administració General de l’Estat.
Article 2.1.- L’IMTUFITA té personalitat jurídica diferenciada, patrimoni independent i la capacitat d’obrar
necessària pel compliment de les seves finalitats.
2.- Sense perjudici de les facultats de tutela de l'Ajuntament, correspon a L’IMTUFITA
l’organització i administració del servei i, en particular, les següents atribucions:
a) Administrar el seu patrimoni.
b) Contreure obligacions.

c) Acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis i ajuts de l'Estat, de les
Corporacions publiques i particulars.
d) Reglamentar el seu propi funcionament.
e) Adquirir, posseir, disposar i arrendar béns mobles i immobles i fins i tot traspassar, gravar,
hipotecar, constituir penyora i altres garanties.
f) Concertar operacions de crèdit en les seves diverses formes i emetre obligacions amb aval
o sense.
g) Contractar personal, serveis i subministraments.
h) Participar legalment en altres entitats, encara que es tracti de societats mercantils, sempre
que es dirigeixin a la consecució d'objectius afins als del L’IMTUFITA.
i) Exercitar accions judicials i administratives.
j) Executar forçosament els seus actes i acords i imposar sancions.
Article 3.L’IMTUFITA queda adscrit a la Regidoria de Cultura a la que s’atribueixen les facultats de
control previstes en els presents Estatuts, així com la direcció estratègica i l’avaluació i control
dels resultats de la seva activitat. Aquesta adscripció podrà modificar-se en el moment
d’aprovació dels acords organitzatius de la corporació sense que aquest canvi es consideri
modificació estatutària; en altre cas caldrà procedir a modificar aquests estatuts en la forma
legalment prevista.
Article 4.La finalitat de L’IMTUFITA rau en la necessitat de dotar la vila amb una institució que fomenti el
coneixement de la ciutat, la seva demanda turística, i alhora la identitat col·lectiva dels
Asconencs mitjançant el desenvolupament de tot tipus d’activitats i accions destinades tant a
l’impuls de les activitats turístiques com a la protecció del patrimoni etnogràfic.
En aquest sentit, el seu objecte inclou:
a) Activar i coordinar les accions adients amb els àmbits promocionals i de difusió
encaminades a incrementar el coneixement de la ciutat, la seva demanda turística i el
seu patrimoni etnogràfic,
b) Impulsar la cultura tradicional i popular del municipi, promovent quantes accions siguin
necessàries per donar ampli coneixement de les mateixes dins i fora del municipi.
c) Promoure, produir i distribuir els materials publicitaris o informatius turístics necessaris
per donar a conèixer la ciutat, la seva cultura, les seves festes i tradicions i així com els
seu patrimoni etnogràfic i els diferents productes que poden conformar la oferta
turística.
d) Estimular, proposar o realitzar tota mena d'accions i activitats que pel seu contingut
fomentin el turisme i la cultura popular i tradicional i serveixin de plataforma per la
comercialització per part de les empreses o agrupacions d'empreses de llurs productes
turístics.
e) Assumir la responsabilitat de l'atenció al visitant o del turista a través dels punts
d'informació que l’institut cregui més adients.
f) Coordinar la iniciativa privada i la iniciativa pública per a la comercialització de l'oferta
de la ciutat com a destinació de congressos, convencions i viatges d'incentiu.
g) Analitzar les qüestions que afectin al seu àmbit, adoptant o proposant les mesures
més adequades per solucionar-los.
h) Contribuir a la formació i assessorament de les empreses i professionals dels sectors
vinculats amb el turisme i el patrimoni etnogràfic de la vila.
i) Realitzar campanyes d'educació ciutadana, relacionades amb aspectes socioculturals i
la recepció del visitant.

j)

Establir relacions d'intercanvi amb tota mena d'institucions de tipus artístic, tant
nacionals com internacionals.
k) Gestionar, proposar i realitzar qualsevol altra acció que pugui contribuir al foment del
turisme, i la cultura popular i tradicional a la vila.

Article 5.L’IMTUFITA té la seva seu al municipi d'Ascó, amb domicili al Carrer Hospital, 2. Per acord del
Consell Rector es podrà acordar el trasllat a altre domicili, sempre dins la vila d’Ascó.
Article 6.La duració de L’IMTUFITA serà indefinida, sense perjudici de les facultats de l’Ajuntament per
procedir a la seva dissolució.
CAPÍTOL II
Òrgans de Govern i les seves atribucions
Article 7.Els òrgans de govern i administració de l’organisme autònom local són:
a) El Consell Rector.
b) El o la President/a.
c) El o la Director/a.
Secció 1a
Del Consell Rector
Article 8.1.- El Consell Rector és l’òrgan superior de govern i gestió de L’IMTUFITA.
2.- El Consell Rector està format per:
a) El President o la Presidenta, càrrec que recaurà sobre l'Alcalde-President de la Corporació
o en qui aquest delegui.
b) El Sots-President, càrrec que recaurà en el regidor de cultura o en qui aquest delegui.
c) Un número màxim de fins a 6 vocals designats pel Ple de la Corporació entre persones que
per llurs característiques personals o representativitat corporativa o associativa, afavoreixin
la qualitat, pluralitat e independència en la gestió de l’organisme. Els vocals seran
designats a proposta dels diferents Grups Polítics a parts iguals. No podran ser designats
vocals les persones que tinguin la condició de personal assalariat (laboral o funcionari) de
l'Organisme Autònom.
d) El Director de L’IMTUFITA, amb veu i sense vot.
3.- Per naturalesa, i com d’òrgan de caràcter consultiu del Consell Rector de L’IMTUFITA, resta
vinculat i depèn del Consell Rector l’anomenada “Comissió de festes d’Ascó”, òrgan de
participació ciutadana de naturalesa sectorial que es regirà pel seu reglament regulador propi i
en la seva manca per les disposicions que resulten aplicables a la mateixa en els presents
estatuts.

4.- Dependran així mateix del Consell Rector els ens de participació ciutadana de naturalesa
sectorial festiva o de cultura popular que estimi aquest pertinent constituir. L’acord de creació
n’establirà el nom, funcions, composició, competències i règim de sessions i en el seu cas
reglament regulador. En tot cas, aquest òrgans sols podran tenir funcions consultives, i en llur
estructura i òrgans de representació podran tenir cabuda les Associacions i Entitats del
municipi degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions Municipals.
Article 9.Els càrrecs de membres del Consell Rector son gratuïts.
El Consell Rector es renova sempre que es renovi la corporació municipal en la seva totalitat.
Els seus membres són reelegibles si conserven la qualitat per la qual van ser nomenats.
Només es podran substituir els membres del Consell Rector en el supòsit de força major, o pel
fet d’haver perdut la representació o qualitat per la qual havien accedit al càrrec. En finalitzar el
mandat de la corporació, els vocals actuaran en funcions, exclusivament per l’administració
ordinària, fins el nomenament dels nous membres.
Article 10.Actua com a Secretari o Secretària del Consell Rector qui ho sigui de la corporació o el
funcionari o la funcionària en qui delegui.
El Secretari assistirà a les reunions amb veu però sense vot i redactarà les actes de les
sessions.
També hi podran assistir, amb veu però sense vot, l'Interventor de Fons municipals o en llur
substitució el dipositari.
Article 11.1.- El Consell Rector es reunirà un mínim una vegada cada tres mesos i sempre que ho disposi
el President o bé quan ho demani una tercera part dels seus membres.
2.- Les convocatòries s’hauran de cursar als membres del Consell Rector i a les altres persones
que hi hagin d’assistir, amb una antelació mínima de dos dies hàbils. A la convocatòria s’hi
adjuntarà l’ordre del dia de la reunió.
Article 12.El funcionament i règim de sessions s’han d’ajustar a la normativa aplicable al funcionament del
Ple Municipal segons el previst al reglament orgànic municipal o, si no n’hi ha, al Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
Article 13.Corresponen al Consell Rector les següents competències:
a) El govern superior de l’Organisme.
b) Aprovar la planificació general i periòdica d’actuació i els seus objectius.
c) Proposar a l’Ajuntament la modificació dels estatuts i l’aprovació de les normes de
funcionament, si s’escau.

d) Aprovar convenis de cooperació amb altres administracions i convenis de col·laboració amb
entitats públiques i privades.
e) Dins els límits pressupostaris, la contractació d’obres, serveis i subministraments de tota
mena, que excedeixin del 10% dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme.
f) Dins els límits pressupostaris, adquirir, disposar béns i drets per quantia superior al 10%
dels recursos ordinaris del pressupost de l’organisme. Per a l’alienació, queda sotmès a
l’aprovació prèvia del Ple de l’Ajuntament.
g) Proposar a l’Ajuntament, si fa al cas, les tarifes del servei que, amb caràcter de taxes o
preus públics hagin de ser incloses en la corresponent Ordenança fiscal.
h) Elaborar els Reglaments de Serveis i de Règim Interior.
i) Dictaminar sobre la plantilla de personal, que s’ha de sotmetre a l’aprovació del Ple de
l'Ajuntament.
j) Aprovar els projectes de pressupost de l’organisme, i de les modificacions i les liquidacions,
que seran un annex dels de l'Ajuntament a qui correspondrà llur aprovació per l’òrgan
competent. La tramitació pressupostària s’ha de fer conjuntament i simultàniament a la de
l'Ajuntament.
k) Aprovar la memòria de la gestió feta anualment, com també els estats financers anuals i de
patrimoni, amb el règim d’auditoria externa de naturalesa integral previ, si ho acorda
l'Ajuntament.
l) Nomenar el Director de l’Institut, donant compte al Ple de la Corporació per a la seva
ratificació.
m) Dictar ordres d’execució i requeriments.
n) La facultat sancionadora.
o) Acordar associar-se amb altres instituts o patronats municipals, i en aquest cas, nomenar
les persones que representaran L’IMTUFITA en l'esmentada associació o designar i fer les
aportacions corresponents, si es tracta d’una fundació.
Secció 2a
Del President i del Sots-president
Article 14.Corresponen al President del Consell Rector, que també ho és de l’Organisme autònom, les
atribucions que a continuació s’indiquen:
a) Si no ho fos, ostentar la representació de l’Alcalde a L’IMTUFITA.
b) Representar a L’IMTUFITA en tots aquells actes la naturalesa o significació dels quals ho
requereixi.
c) Exercir tota mena d’accions, excepcions, recursos i reclamacions en defensa dels drets i
interessos de L’IMTUFITA i atorgar, si fa el cas, els poders oportuns.
d) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions i dirigir les deliberacions i decidir els
empats amb el seu vot de qualitat, d’acord amb el que estableix l’article 12.
e) Negociar amb el personal els convenis col·lectius de treball.
f) Nomenar el personal de L’IMTUFITA d’acord amb les plantilles i el règim aprovat, llur
cessament, destinació, retribució, recompensa, sanció i separació.
g) Dins els límits pressupostaris, l’adopció dels acords corresponents a contractacions
d’obres, serveis i subministraments de tota mena, fins el límit del 10% dels recursos
ordinaris del pressupost de l’organisme.
h) Dins els límits pressupostaris, adquirir, disposar béns i drets fins el límit del 10% dels
recursos ordinaris del pressupost de l’organisme.
i) Per a l’alienació, queda sotmès a l’aprovació prèvia del Ple de l'Ajuntament.
j) Ordenar els pagaments d’acord amb les normes d’execució del pressupost de L’IMTUFITA.
k) Dictar les disposicions necessàries per al compliment dels acords del Consell Rector.
l) Dirigir i inspeccionar tots els serveis.

m) Exercir aquelles altres atribucions que, essent inherents a les comeses pròpies de
l’IMTUFITA, la legislació de règim local atribueix a l’Alcalde i no siguin indelegables o no
estiguin atribuïdes a un altre òrgan per aquests Estatuts.
n) Assumirà les funcions del director en els supòsits de vacant, absència o malaltia.
Article 15.El Sots-president suplirà al President i assumirà les seves funcions en els supòsits de vacant,
absència o malaltia. Exercirà, a més aquelles funcions que li delegui el President. En aquest
darrer cas, el President haurà de donar compte de la delegació al Consell Rector.
Secció 3a
Del Director
Article 16.El càrrec de Director és ostentat per titulat universitari de grau superior, funcionari de carrera o
laboral de les Administracions Públiques, o per un professional del sector privat, també titulat
universitari de grau superior i amb més de cinc anys d’exercici professional.
El Director de L’IMTUFITA serà nomenat i cessat pel Consell Rector a proposta del President, i
del nomenament se’n donarà compte a la Corporació Municipal per a la seva ratificació.
Article 17.Correspon al Director, d’acord amb les directrius del Consell Rector i les instruccions del
president o la presidenta:
a) Dirigir i coordinar l’administració de l’organisme autònom així com els serveis i
dependències de L’IMTUFITA.
b) Executar i fer complir els acords del Consell Rector, així com les resolucions que pugui
adoptar el president o la presidenta.
c) Representar administrativament a L’IMTUFITA quan ho disposi el President.
d) Proposar al President el nomenament, destinació, retribució, recompensa, sanció i
separació del personal.
e) Vetllar per la millora dels mètodes de treball i per la introducció de les innovacions
tecnològiques adequades, així com per la conservació i el manteniment dels locals i
edificis, instal·lacions i equipaments.
f) Organització i Direcció del servei ordinària.
g) Tota altra funció que el Consell Rector o el President li deleguin dins l’àmbit de les seves
respectives competències.
CAPÍTOL III
Personal de l’Organisme Autònom i de la Comissió de Festes
Secció 1a
Del personal i de l’organització dels serveis
Article 18.-

L’IMTUFITA disposarà del personal necessari per al compliment de la seva comesa, el qual
forma part de la plantilla aprovada per el Consell Rector i el Ple de l'Ajuntament. S’hi ha de fer
constar el nombre, la classificació dels llocs de treball, la categoria i les funcions del personal.
Article 19.Integren el personal de l’organisme:
a) El personal funcionari i laboral de l'Ajuntament que per adscripció presti serveis en
l’organisme autònom local.
b) El personal laboral contractat.
Article 20.La contractació del personal esmentat en l’article anterior, el nomenament i la fixació de les
remuneracions, s’han de subjectar a la normativa vigent de les corporacions locals.
No es pot contractar personal fix que no figuri a la plantilla, ni contractar laboralment en règim
temporal quan no hi hagi consignació pressupostària.
Article 21.L’organisme té plena facultat per organitzar, perfeccionar i ampliar els seus serveis, així com
per determinar-ne l’estructura, la distribució orgànica de les funcions, les atribucions i les
facultats del personal que configuri els diversos llocs de treball. Tot això d’acord amb les
disponibilitats de la plantilla aprovada, els crèdits consignats en el pressupost i les normes que
a aquest efecte estableixen els reglaments de serveis i règim interior, i sense perjudici de les
facultats tutelars reservades a l'Ajuntament.
Secció 2a
LA COMISSIÓ DE FESTES
Article 22.La Comissió de Festes és un òrgan de participació sectorial, d'informació, consulta i
assessorament de la gestió municipal, sense capacitat resolutoria que té la facultat d’elevar
recomanacions sobre les iniciatives municipals del sector que l'afecti i proposar iniciatives per la
programació i la realització d'activitats per la celebració de la Festa Major i altres festes locals i
tradicionals, col·laborant amb l'Ajuntament en l'organització dels actes promoguts per la Festa
Major i altres festes i elements tradicionals, tant en aspectes tècnics a nivell d'organització dels
actes, com en aquells relatius a informació i conscienciació de ciutadans i participants.
Article 23.1.Formen part de la Comissió de festes:
1.- La Presidència: a càrrec del President de l’Organisme Autònom o en qui aquest delegui.
2.- La Vicepresidència, que podrà recaure en qualsevol dels membres de la Comissió de
Festes, a proposta del seu president.
3.- Cinc representants designats en proposta conjunta per les diferents Associacions i Entitats
del municipi degudament inscrites al Registre d’Entitats i Associacions Municipals que sol·liciti
llur participació a la Comissió.
4.- Un nombre màxim de set persones, nomenades pel Consell Rector de l’IMTUFITA entre
persones d’especial rellevància i significació en la promoció i participació en actes de caire o

interès social. En cas de que el nombre de persones que sol·licitin la seva participació a títol
individual sigui superior, el Consell Rector, prèvia admissió de l’aspirant segons requisits
expressats, confeccionarà una llista de persones que sense ordre o preferència i a criteri i
proposta del Consell Rector, supliran les baixes que hi hagi.
Actuarà com secretari de la Comissió de Festes el personal al servei de la corporació o del
IMTUFITA que es designi per la Presidència del Consell Rector.
Article 23.2.La pèrdua de la qualitat de membre de la Comissió es produirà:
a) Per baixa voluntària, degudament comunicada a la Presidència .
b) Per cessament del membre a proposta del Consell Rector de l’IMTUFITA, i degudament
comunicat per la Presidència.
Secció 3a
COMISSIÓ DE SANT ANTONI
Article 24.1.1
Les festes de Sant Antoni són una tradició al poble, organitzades per la Parròquia a través dels
Majorals.
S’anomena “Comissió de Sant Antoni” la formada pels Majorals i el mossèn, i es relaciona amb
l’Ajuntament a través de l’Imtufita, a l’efecte de que aquest Institut Municipal pugui finançar les
despeses de la organització de les Festes de Sant Antoni, i al mateix temps ajudar a preservar
la tradició.
Article 24.1.2
La Comissió de les Festes de Sant Antoni està integrada per dos Majorals, un Clavari i el
Mossèn, per un període de tres anys i essent el càrrec de Clavari rotatiu.
El nomenament dels Majorals i Clavaris el fa la Parròquia, seguint el sistema tradicional. La
parròquia comunicarà la composició d’aquesta comissió i les modificacions que hi pugui haver.
Article 24.1.3
Serà tasca de la Comissió de Sant Atnoni, en la part que fa referència a aquest Institut,
l’organització de la festa.
A tal objecte, la Comissió de Sant Antoni elaborarà un esborrany de programa i el pressupost
estimat que sotmetran a la aprovació del Consell Rector que es celebri al tercer trimestre de
l’any, al mes de setembre.
Un cop estigui aprovat el pressupost la Comissió de Sant Antoni podrà dur a terme la
contractació de tots els bens i serveis necessaris, fent-ho en nom de l’IMTUFITA, i contant amb
el Vist i i Plau del President de l’IMTUFITA.
Passades les festes, els Majorals faran la liquidació del pressupost amb temps suficient per a
que es pugui presentar a la reunió del Consel Rector del segon trimestre de l’any, al mes de
març.

Article 24.1.4
Correspon a l’IMTUFITA vetllar per a que es mantingui la tradició de la Festa de Sant Antoni i
que el seu format sigui d’acord amb el format tradicional. A tal efecte, s’agafa com a referència
l’annex de l’expedient de declaració de la Festa de Sant Antoni com a festa d’interès nacional.
ANNEX
Característiques de la festa i deis elements festius
La festa de Sant Antoni d'Ascó es concentra al cap de setmana mes proper al 17 de
gener i dura quatre dies. La festa comença amb la recollida de la llenya que els veïns
deixen a les portes de les seves cases i que servirà per alimentar la foguera al llarg
deis dies de celebració. També té lloc la Plega (o capta de diners) pels carrers del
poble, que abans servia per sufragar les des peses que
generava la celebració.
El segon dia destaca pels Tres Tombs i la benedicció deis animals. A Ascó té la
particularitat que són encapçalats pel Clavari i els Majorals, i que en el seu itinerari es
passa a cercar la imatge del Sant a casa del Clavari anterior que al llarg de tot I'any I'ha
custodiat. També tenen lloc els oficis solemnes en honor al Sant i la processó amb la
que es trasllada la imatge a la casa del nou Clavari, qui convida als qui l’acompanyen a
dolços casolans i begudes de la terra. Aquest mateix dia i els dos següents tenen lloc
les corrides de cavalls, matxos i rucs amb els tradicionals premis de galls i cebes i
també amb diners en metàl·lic.
La foguera, encesa el segon dia de la festa pel Clavari i els Majorals, les Pubilles i les
Damisel·les, s'ubica al bell mig del Pla de l’Església i esdevé durant els dies de Sant
Antoni un element simbòlic de la festa. Cada dia, a partir de les sis de la tarda i fins ben
bé la mitjanit, té lloc al voltant de la foguera la ballada de jotes i sardanes. També al
voltant de la foguera, es celebren els àpats populars i de germanor, que actualment
s'acostumen a acompanyar amb algun espectacle d'entreteniment musical o humorístic
Deis elements que conformen la festa major d'Ascó, els següents mereixen una menció
especial:
La jota d'Ascó
Als "Ordinaments de la Vila d'Ascó" de 1520 ja es fa esment a la dansa, obtenint la
seva màxima esplendor en la primera meitat del segle XIX. La primera jota de la festa
és ballada amb la coca a la ma pel Clavari i els Majorals, les Pubilles i les Damisel·les,
després d'encendre la foguera. La tradició mana al noi o a l’home que compri la coca
que acabarà regalant a la noia amb qui ha ballat. Per aquest motiu, la Jota d'Ascó
també és coneix com el Ball de Coques.
La jota és interpretada pels músics locals i ballada per parelles, una rere l'altre.
Tradicionalment si el noi aconseguia trepitjar el peu o la beta de l’espardenya de la
seva parella, tenia dret a fer-li un petó, per això encara avui es sent allò de "Xafa-la"
mentre les parelles ballen.
La música de la Jota d'Ascó esta composta per dues melodies: la primera, inamovible,
que consta de 32 compassos; i la segona, de 28 compassos, que té nombroses
variants o cobles. Per ballar-la, els homes porten en la primera melodia els braços al
costat, fent-los anar amunt i avall, i en la segona melodia els porten aixecats i sempre
fent esclafir els dits. Les dones dansen igual que els homes en la primera part, però en
la segona no mantenen els bravos tan enlaire, sinó més aviat molt oberts. En
l’actualitat, la Jota es baila sense un vestuari específic.

Les corrides al carrer deis Clots
Un deis elements més importants de la Festa són les "Corrides", que és la manera com
a Ascó s'anomena a les curses de cavalls, matxos i rucs. Aquestes corrides, durant el
segon i el tercer dia, es realitzen al Circuit de Sant Antoni de la Fontxinxella, a les
afores del poble, tot i que al llarg del temps han estat diversos els escenaris on s'han
desenvolupat aquestes corrides. Hi ha constància que ja des de finals de segle XIX, i
fins la dècada deis seixanta, les corrides finalitzaven al capdamunt del carrer deis Clots,
però les remodelacions de l'entramat urbà obligaren a traslladar aquestes
competicions. Entre el 1986 i 1993 es van dur a terme en el Barranc de la Peixera. Els
majorals del trienni 1998-2000 van recuperar les corrides dins del casc urbá del poble i
des de d'aleshores, el quart dia de la festa, les corrides es traslladen al carrer deis
Clots. Aquell dia el carrer deis Clots pateix una metamorfosi total, omplint-se d'un pam
de terra de dalt a baix per facilitar que els animals no rellisquin, i poder perpetuar així
una tradició secular.
Secció 4a
COMITÈ D’AGERMANAMENT
Article 24.2.1
El Comitè d’Agermanament te com a finalitat establir llaços d’agermanament amb diferents
municipis estrangers, especialment europeus, i promoure les activitats pertinents a fi i efecte de
consolidar els llaços d’unió, per tal de donar al municipi d’Ascó una visió més europeista, en els
camps culturals, social, econòmic, tradicions, etc...i impulsar processos participatius i relacions
horitzontals entre les poblacions agermanades, per a promoure relacions d’amistat i
coneixement mutu a tots els nivells, tant institucional com socials i generar un intercanvi en el
que ambdues part puguin aprendre i enriquir-se.
Article 24.2.2
Forment Part del Comitè d’Agermanament:





La Presidència a càrrec del President de l’Organisme autònom o en qui delegui
1 representant nomenat per cada Grup Municipal.
Fins a 3 representants de l’ajuntament
Fins a 3 representants de les associacions, a proposta de les associacions i triats pel
Consell Rector.

Actuarà com a secretari del Comitè d’Agermanament el personal al servei de la corporació o
del IMTUFITA que es designi per la Presidència del Consell Rector
Es podran crear “subcomitès” d’agermanament específics per a cada una de les ciutats
agermanades. Estaran constituïts per un president i quatre vocals, nomenats pel Comitè, i
duran a terme les gestions encomanades pel Comitè relacionades amb la ciutat de la seva
responsabilitat.
Article 24.2.3
La pèrdua de la qualitat de membre del Comité es produirà:
a) Per baixa voluntària, degudament comunicada a la Presidència
b) Per cessament del membre a proposta del Consell Rector de l’IMTUFITA, i
degudament comunicat per la presidència.

Del procediment d’agermanament
Article 24.2.4
La iniciativa de l’agermanament correspondrà tant a l’IMTUFITA, a l’Ajuntament, a un altre
ajuntament que prengui la iniciativa, així com qualsevol persona física o jurídica, pública o
privada, integrada en la col·lectivitat a agermanar, que de forma motivada així ho proposi.
Article 24.2.5
Un cop es decideixi tirar endavant una iniciativa, el Comitè d’agermanament establirà els
contactes amb el comitè d’agermanament de l’altre municipi, contactes que culminaran en un
intercanvi de visites. En representació del Comité d’Agermanament viatjaran el President i un
màxim de 4 vocals, o be si ja està constituït, el subcomitè d’agermanament previst per aquesta
ciutat.
Un cop ambdós comitès d’agermanament hagin decidit prendre l’acord d’agermanament, el
Comité d’Agermanament ho proposarà formalment a l’Ajuntament, lliurant una memòria
explicativa, de manera que aquest pugui prendre l’acord en el següent ple. Un cop ambdós
ajuntaments hagin pres els corresponents acords plenaris es programarà una visita d’intercanvi
entre un grup de persones voluntàries d’ambdues poblacions, de manera que es duguin a
terme als dos municipis l’acte d’agermanament, realitzat a la sala de plens, presidit per
l’Alcalde, i on es lliurarà el document d’agermanament.
Article 24.2.6
El pressupost del Comité d’Agermanament es presentarà anualment de l’IMTUFITA, i quedarà
inclòs dintre del seu pressupost.
En els viatges del Comitè d’Agermanament, per establir les relacions inicials es pagaran totes
les despeses del viatge, incloses les de pernocta. En els viatges d’intercanvi posteriors, propis
de l’agermanament, no es pagarà pernocta doncs es pernoctarà en cases particulars com a
veritable mode d’aprofundir en el coneixement mutu d’ambdues poblacions.
El Comitè d’Agermanament cercarà de forma activa subvencions, especialment de la
Comunitat Europea, destinades a aquest tipus d’activitat.
.CAPÍTOL IV
Del patrimoni i ingressos de L’IMTUFITA
Secció 1a
Patrimoni
Article 25.Constitueix el patrimoni de l’organisme autònom el conjunt de béns i drets que pugui adquirir
per qualsevol títol legítim.
Els béns que li adscrigui en ús l’Ajuntament no s’integren en el patrimoni de l’organisme i
conserven la seva qualificació jurídica originària. L’IMTUFITA tindrà les facultats de conservació
i utilització per les activitats que fonamentin la seva adscripció.

Secció 2a
Dels recursos econòmics
Article 26.Els recursos de l’organisme estan constituïts per:
a) El rendiment i l’aprofitament del seu patrimoni.
b) Les subvencions i les aportacions de l'Estat, la Generalitat de Catalunya, les corporacions
públiques i les entitats privades o particulars.
c) Les bestretes, els préstecs i els crèdits que obtingui.
d) Els altres que li puguin ser atribuïts segons el dret.
e) Les taxes o preus públics per la prestació de serveis.
f) Les aportacions municipals.
Secció 3a
Dels pressupostos
Article 27.El pressupost per a cada exercici econòmic, coincident amb el de l'Ajuntament, s’ha de nodrir
dels ingressos previstos i s’ha de subjectar al que disposen l'article 112 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL) i les
disposicions que la despleguin.
El projecte de pressupost l’ha d’elaborar el president o la presidenta, amb l’ajuda de
l'interventor o la interventora de fons municipal i el Director, i ha de prendre com a base
l’avantprojecte elaborat per tots dos; inicialment, l’ha d’aprovar el Consell Rector.
Aquest projecte s’ha d’elevar a l'Ajuntament perquè l’aprovi el Ple.
CAPÍTOL V
Secretaria, lntervenció i Dipòsit de fons
Secció 1a
Secretaria
Article 28.La Secretaria de l’IMTUFITA correspon al Secretari General de l'Ajuntament, amb les facultats i
obligacions pròpies del seu càrrec. El Secretari podrà delegar les seves funcions en un
funcionari municipal.
Secció 2a
Dipòsit de fons

Article 29.1.- Constitueixen la tresoreria de l’organisme els recursos financers, ja siguin diners, valors o
crèdits, tant per operacions pressupostàries com extrapressupostàries. La tresoreria de
l’organisme es regeix pel que disposa el TRLRHL i normativa complementària.
2.- Exerceix aquesta funció el tresorer o la tresorera municipal de l'Ajuntament, a qui li
corresponen les funcions de l’article 196 del TRLRHL, les quals pot delegar en un
funcionari municipal adscrit a la Tresoreria.
Secció 3a
Intervenció i comptabilitat
Article 30.1.- Els ingressos i les despeses de l'organisme són intervinguts i comptabilitzats per
l'interventor o la interventora de fons, de conformitat amb l’article 204.2 del TRLRHL.
2.- Correspon a la Intervenció de l'Ajuntament la inspecció de la comptabilitat de l’organisme,
la qual pot ser duta a terme tant directament com mitjançant procediments d’auditoria, amb
la col·laboració d’una empresa o un professional competent.
3.- Aquesta funció interventora correspon a l’interventor o la interventora de l'Ajuntament, qui
ha d’exercir la fiscalització de la gestió econòmica. Aquestes funcions les pot encomanar la
corporació a personal funcionari propi sense habilitació de caràcter estatal, a proposta de la
persona titular de la intervenció, que actua com a delegat d’aquest.
Article 31.La comptabilitat s’ha de portar de manera que permeti l’estudi del cost i del rendiment dels
serveis. L’organisme ha de sotmetre la seva comptabilitat al règim de la comptabilitat pública.
Pot organitzar una comptabilitat complementària de tipus analític que permeti obtenir els
comptes de resultats corresponents.
Article 32.La liquidació del pressupost, informada per la Intervenció, serà proposada pel Consell Rector i
enviada a l’Ajuntament per a la seva aprovació pel President de la Corporació.
La rendició de comptes s’ha de fer en la forma que preveu el TRLRHL; correspon al Consell
Rector mitjançant la presentació dels estats i documentació escaient i s’ha de sotmetre a
l’aprovació del Ple de l’Ajuntament.
CAPÍTOL VI
Facultats de tutela i intervenció
Article 33.1.- La funció directora i tuïtiva de l’organisme correspon a l'Ajuntament, el qual l’ha d’exercir
per mitjà dels seus òrgans competents, en aplicació del que disposen l’article 200.2.d) del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i l’article 22.2.a) de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local.

2.- Les facultats tutelars comprenen:
2.1. L’aprovació de:
a) El pla d’actuació de l’organisme autònom i les seves possibles modificacions.
b) La plantilla del personal i les seves retribucions.
c) Els convenis col·lectius o els pactes de condicions dels treballadors o del personal
funcionari.
d) El pressupost de l’organisme autònom, la formació del qual s’ha d’ajustar al que disposen
l’article 112 de la Llei 7/1985 i les disposicions que la despleguin.
e) Els comptes anuals.
f) L’alienació, la cessió i el gravamen de béns immobles, sempre que això no constitueixi la
simple realització de la finalitat específica assenyalada a l’organisme.
g) La determinació dels actes de gestió.
h) L’apel·lació al crèdit públic i l’emissió d’obligacions.
2.2. El coneixement de:
a) Els assumptes que s’inclouen a l’ordre del dia de les reunions dels òrgans de govern.
b) Els acords del Consell Rector, els quals s’han de comunicar a l'Alcaldia en acabar les
reunions.
c) Els nivells obtinguts en el desenvolupament de la programació establerta.
Article 34.1.- El president o la presidenta del Consell Rector ha de trametre a l'Ajuntament l’ordre del dia
de les reunions i el text dels acords i les resolucions dins de les 72 hores posteriors a la
seva realització, i els nivells de desenvolupament de la programació dins el mes següent de
cada trimestre natural.
2.- L’alcalde o l’alcaldessa pot:
a) Suspendre els acords del Consell Rector quan, al seu parer, recaiguin en assumptes de la
seva competència, siguin contraris als interessos generals del municipi o del mateix
organisme o constitueixin una infracció manifesta de les lleis segons el que disposa la
legislació de règim local.
b) Reclamar als òrgans de govern i d’administració de l’organisme tota mena d’informes i de
documents i també ordenar les inspeccions que consideri oportunes.
Article 35.L’IMTUFITA queda sotmès a un control d’eficàcia per la Regidoria de Cultura a la que es troba
adscrit. Aquest control tindrà per finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius i
d’adequada utilització dels recursos assignats.
A més de l’esmentat control general sobre l’eficàcia en la gestió de l’organisme, la Regidoria de
Cultura realitzarà controls específics sobre l’evolució de les despeses de personal i de la gestió
dels seus recursos humans.
CAPÍTOL VII
Règim jurídic

Article 36.Els acords dels òrgans de govern de l’IMTUFITA són executius i no necessiten de ratificació de
l’Ajuntament, a no ser que expressament ho determinin aquests estatuts o estigui legalment
preceptuat.
Els actes dictats pel President i el Director són susceptibles de recurs administratiu davant del
Consell Rector, i els dictats per aquest són susceptibles de recurs davant l’Ajuntament Ple.
Les resolucions del Ple exhaureixen la via administrativa, i les persones interessades poden
exercir les accions que siguin procedents davant la jurisdicció competent.
CAPÍTOL VIII
Reglament de règim interior
Article 37.L’organisme autònom local redactarà un reglament de règim interior, que s’ha de sotmetre a
l’aprovació del Ple municipal, en el qual s’han de desenvolupar les normes d’actuació dels
òrgans de govern, el règim de reunions i les altres particularitats que siguin necessàries, en
relació amb les facultats atribuïdes.
CAPÍTOL IX
Modificació dels estatuts i dissolució
Article 38.La modificació d’aquests estatuts s’ha d’ajustar als mateixos tràmits seguits per aprovar-los,
requerint-se acord del Ple de l’Ajuntament, sigui a proposta del Consell Rector de l’organisme
autònom o per iniciativa del mateix Ajuntament.
Article 39.1.- L’organisme autònom es pot dissoldre quan ho consideri convenient el ple de l’Ajuntament,
en ús de les seves potestats d’autoorganització.
2.- En dissoldre’s l’organisme autònom, el succeeix l'Ajuntament, i hi reverteix tota la dotació,
amb els increments i les aportacions que constin en l’actiu de l’organisme dissolt.

