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AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)
M. ÀNGEL BENEDICTO ESCLARÍN, SECRETÀRIA GENERAL DE L'AJUNTAMENT D'ASCÓ
(RIBERA D'EBRE),

C E R T I F I C O:
Que el Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 22 de desembre de 2020 adoptà, entre
altres, el següent acord:

7.- ESTUDI I APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES NORMES REGULADORES DEL
FUNCIONAMENT DE LA BORSA D'HABITATGES DE LLOGUER D'ASCÓ (EXP.
1522/2020).
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

"DICTAMEN DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
Atès que 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, estableix en el seu article 66.3 Competències
municipals i locals, que correspon als municipis en ús de la seva competència l’ordenació, la
gestió, l'execució i la disciplina urbanístiques; la promoció i la gestió d'habitatges; els parcs i
els jardins, la pavimentació de vies públiques urbanes i la conservació de camins i vies rurals.
Vist tanmateix que l’article 1.3 del Decret 75/2014, del Pla per al dret a l'habitatge, estableix
que la gestió del Pla correspon a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, als organismes de la
Generalitat que aquest Decret determina per gestionar algunes matèries específiques, i a les
administracions locals que col·laboren amb la Generalitat en el desplegament del Pla.
Així mateix, i atenent a l’empitjorament generalitzat de la conjuntura econòmica i social, és
voluntat de l’Ajuntament implementar polítiques d’habitatge actives, tant en la seva vessant
econòmica com en la social. Sent l’objectiu principal la cobertura d’una de les necessitats
socials bàsiques, planificant les actuacions en matèria d’habitatge encaminades a garantir una
atenció integral de tots els sectors afectats, així com l’equilibri entre l’oferta i la demanada
d’habitatge mitjançant la conciliació dels interessos dels implicats.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de data 2 de setembre de 2020 es va aprovar
el Conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Ascó
relatiu al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges i en data 2 de desembre de
2020 es va acordar subscriure l’addenda de pròrroga d’aquest conveni de col·laboració, per a
l’any 2021.
Vistes les Normes reguladores del funcionament de la borsa d'habitatges de lloguer d’Ascó,
elaborades pels Serveis Municipals.
La Comissió Informativa de Promoció Econòmica, amb el vot favorable de 5 membres (Miquel
Àngel Ribes Jornet i Carolina Baiges Gabaldà – Grup Municipal Per Tu; Joan Martínez Borrell
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Es dona compte del Dictamen de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica de data 17
de desembre de 2020, que diu literalment:

AJUNTAMENT D'ASCÓ (Ribera d'Ebre)

– Grup Municipal Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal; Josep Jaimot
Jiménez, Grup Municipal Tot per Ascó – Candidatura de Progrés; M. Montserrat Lerma Díaz –
Grup Mixt (Independents d’Ascó-Federació d’Independents de Catalunya) i 1 abstenció (Eva
Fernández Jornet – Grup Municipal Arrelem Agrupació d’Electors), proposa al Ple de la
Corporació, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar les Normes reguladores del funcionament de la borsa d'habitatges de
lloguer d’Ascó, en els termes en que figuren en l’annex 1 que s’adjunta al present dictamen.
SEGON.- Donar publicitat al present acord mitjançant anuncis a la pàgina web municipal i
Vídeo Ascó Televisió.
Ascó, 17 de desembre de 2020"
Vist l’exposat, l’Ajuntament Ple, amb el vot favorable de 8 membres (Miquel Àngel Ribes
Jornet, Carolina Baiges Gabaldà i Josep Maria Raduà Serra – Grup Municipal Per Tu;
Amadeu Pros Franquet, Aida Roigé Màdico i Joan Martínez Borrell – Grup Municipal Esquerra
Republicana de Catalunya – Acord Municipal; Josep Jaimot Jiménez, Grup Municipal Tot per
Ascó – Candidatura de Progrés; Eva Fernández Jornet – Grup Municipal Arrelem Agrupació

d’Electors) i 1 abstencions ( M. Montserrat Lerma Díaz – Grup Mixt (Independents d’AscóFederació d’Independents de Catalunya), acorda:
PRIMER.- Aprovar el Dictamen emès per la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, en
els termes transcrits.

I per a que consti i d’acord amb l’article 206 del Reglament d’Organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986, lliuro el present certificat amb el vist i
plau del Sr. Alcalde a Ascó, document signat electrònicament.
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Vist i Plau
L’ALCALDE

