
 

 

 
 
 
 
 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 10 DE GENER DE 2014 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 19:00 hores del dia deu de gener de l’any dos 
mil catorze, es reuneixen a la Sala de Sessions els Senyors i Senyores que s’assenyalen a 
l’objecte de celebrar sessió ordinària de l’Ajuntament. 
 
Hi assisteixen: 
 
ALCALDE: 
Josep Rius i Vallés. 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Cristina Beltran i Rius. 
Jesús Asens i Bargalló. 
 
REGIDORS/ES: 
Andreu Fernàndez i Asens. 
Pedro Cambeiro i Cambeiro. 
Sophie Marie-Pierre Lacome. 
 
SECRETÀRIA: 
Mònica Vernet i Bargalló 
 
EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: 
Carmel Asens i Blanch 
 
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió amb el següent ordre del dia. 
 
01. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR  
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna observació a l’acta 
de la sessió ordinària, celebrada el dia 10 d’octubre de 2013, l’esborrany de la qual es va 
trametre juntament amb la convocatòria i l’ordre del dia d’aquest Ple, per a la correcció, si 
és el cas, de possibles errors materials en la seva redacció;  acta que és aprovada amb el 
següent resultat,  tres vots a favor, del Sr. Rius, Sra. Beltran i Sr. Jesús Asens i tres vots 
en contra del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i  la Sra. Lacome, dels sis membres assistents 
dels set que la componen, restant aprovades pel vot de qualitat del Sr. Alcalde. 
 
02. DESPATX D’ALCALDIA: 
 
-  DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA: 
 
Acte seguit es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia adoptats des de la última sessió 
plenària del dia 10 d’octubre de 2013 al dia 07 de gener de 2014, d’acord al que es 
disposa a l’article 42 del Reial Decret 2568/1990, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, documents 
que han estat a disposició dels senyors regidors des del moment de la notificació de la 
convocatòria de la present sessió. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

- INFORMES D’ALCALDIA : 
 
1- Hem rebut de la Diputació de Tarragona, la comunicació d’atorgament d’una subvenció 
extraordinària de 19.000, 00 euros per la renovació del tractor municipal. 
2- Hem rebut també de la mateixa Diputació el comunicat d’una subvenció de 6.000,00 
euros per treballs d’investigació i conservació del Puig Roig. 
3- També de la mateixa entitat s’ha rebut el comunicat on ens subvencionen les actuacions 
que dins del programa d’actuacions culturals, es van efectuar dins de la Festa Major i la 
Setmana Cultural. 
4- Està en fase d’exposició pública el PUOISC-PAM de l’any 2014, de la Generalitat de 
Catalunya, per uns imports subvencionats de 103.739,78 euros de la Generalitat i 
110.000,00 euros per part de la Diputació de Tarragona, tot com a obres al nostre municipi. 
 
03. BASE GESTIO D'INGRESSOS LOCALS: 
A continuació es dóna conte que hem rebut de la secció  de  comptabilitat  de  BASE  
Gestió  d'Ingressos Locals, els comptes de recaptació de voluntària no liquidable any 
2013, de l’IAE, Taxes-preus públics, Taxa escombraries, Subministrament aigua, IBI 
Rústic, de data 31 d’agost de 2013,  els quals són trobats conformes i aprovats per 
unanimitat dels sis membres assistents dels set que la componen, acordant-se retornar-los 
degudament diligenciats a l’organisme emissor. 
 
04. MODIFICACIÓ D’ESTATUTS CONSORCI LOCALRET: 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el que 
l’Ajuntament del Masroig en forma part com a ens consorciat. 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de novembre de 
2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al•legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè 
presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentès que si no 
se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut 
l’esmentat termini. 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini 
establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes 
d’efectuar, en el seu cas, les al•legacions i les esmenes corresponents”. 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
1.Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 
•  Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 
d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 
2.Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 
material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la modificació 
estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant.  
3.Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial 
en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels òrgans 
de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar tinguin 
representació en els òrgans de govern. 
4.Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 
algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 
normatives. 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten 
al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la  Lle i municipal  i  de règim local de Catalunya, la Llei 
26/2010,3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, i la resta de disposicions legals aplicables als Consorcis. 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que 
la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de 
ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la 
seva aprovació. 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot 
de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha 
de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
És per tot això que, la Corporació Municipal en Ple, per unanimitat dels sis membres 
assistents dels set que la componen, A C O R D A:  
Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 23 de novembre de 
2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
05. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2014: 
 

ANTECEDENTS 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2014. 
L’interventora i la secretaria de l’Ajuntament han emès els informes favorables que 
figuren a l’expedient. 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 

FONAMENTS DE DRET 
En   la   tramitació   dels   pressupostos   s’ han   seguit   els   requisits   exigits  per   la 
 



 

 

 
 
 
 
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos 
dels organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al 
document fundacional. 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els 
articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
Per tant, la corporació municipal en ple amb tres vots a favor, i tres vots en contra del 
Sr. Fernàndez ,el Sr. Cambeiro  i la Sra Lacome, essent aprovat pel vot de qualitat del 
Sr. Alcalde  ACORDA: 
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2014, el qual, resumit 
per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que 
l’integren, és el següent: 
 

 
INGRESSOS Pressupost de l’entitat 

 
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Alienació  d'inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Passius financers 
9. Actius financers 

 
  70.000.- 
    4.000.- 
130.000.- 

                   205.200.- 
   18.800.- 

 
 

--- 
252.000.- 

--- 
---    

 
  TOTALS INGRESSOS 

 
680.000.- 

 
 

DESPESES 
 

 
Pressupost de l’entitat 

 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal 
2. Despeses en béns corrents i serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferències corrents 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals 
7.Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
 

             116.000.- 
             227.000.- 
                 2.000.- 
               14.000.- 

 
              310.000.- 

--- 
--- 

               11.000.- 

 
 TOTALS DESPESES 

 
             680.000.- 

 



 

 

 
 
 
 
2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost. 
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i 
en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el 
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant el 
termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
06. ASSUMPTES VARIS: 
-E-mail 27/11/2013 Eacat del Consell Comarcal del Priorat trameten notificació de la 
resolució de aprovant la justificació de la subvenció de les Arts Plàstiques pel curs 
2011/2012 per import de 555,19 euros.  
-E-mail 13/11/2013 Eacat del Consell Comarcal del Priorat comunica nota de càrrec 
corresponent a la liquidació de les aportacions pels professionals del Serveis Socials i pel 
finançament del SAD 3r trimestre 2013, que liquida l’ajuntament per un total de 530,68 euros 
al trimestre. 
-E-mail 06/11/2013 Eacat de la Generalitat de Catalunya del Departament d’Empresa i 
Ocupació, trameten un full de consells respecte a les condicions d’ús i manteniment que cal 
seguir per millorar la seguretat de les instal·lacions domèstiques alimentades amb gas 
envasat. 
 
07. MOCIONS: 
MOCIÓ ARRAN DELS FETS DE LAMPEDUSA: 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a través de la Comissió de 
Codesenvolupament, lamenta els tràgics fets ocorreguts a Lampedusa els passats 4 i 11 
d’octubre de 2013, que han marcat un punt d’inflexió en les conseqüències de l’intent 
d’arribada d’immigrants a Europa. Es calcula que del primer naufragi patit per més de 500 
persones, es van trobar més de 339 persones mortes i se’n van aconseguir salvar només 
155. El segon naufragi, que va tenir lloc només una setmana després, va afectar més de 
250 persones, de les quals la majoria van ser rescatades, tot i que va provocar la mort de 
més de 34 persones, entre les quals 10 menors.  
En definitiva són centenars de persones que se sumen a les més de 1.500 persones que, 
segons les Nacions Unides, desapareixen cada any al Mediterrani fugint de les dificultats 
econòmiques i, cada vegada més, polítiques dels seus països buscant un futur millor en la 
idealitzada Europa. No es pot obviar el drama més proper que té lloc a les costes de 
l’Estret de Gibraltar, on aquest any han sucumbit més de dues-centes persones.  
Per tot això, el ple de l’Ajuntament del Masroig per unanimitat dels sis membres assistents 
dels set que la componen, ACORDA: 
Primer: condemnar la lamentable notícia i reflexionar sobre les actuals polítiques 
migratòries i les seves conseqüències sobre els més desafavorits.  
Segon: exigir responsabilitats en els assumptes d’immigració i demanar explicacions als 
poders públics, des de la Unió Europea, fins als estats membres, passant pels 
ajuntaments dels nostres municipis, exigint respostes a cada institució en funció del seu 
grau de responsabilitat en matèria d’immigració:  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

- A la Unió Europea que activi les mesures necessàries per finalitzar amb aquests 
accidents i aturar els centenars de morts a la Mediterrània.  
- A l’Estat espanyol que prengui partit en polítiques migratòries ja que és destí de molts 
migrants que perden la vida cada any mentre creuen l’estret de Gibraltar.  
- A la Direcció General d’Immigració de la Generalitat de Catalunya que advoqui perquè 
els processos migratoris no acabin de manera tràgica.  
Tercer: posar en valor les propostes que busquen revertir aquest fenomen, com la 
cooperació i el codesenvolupament, impulsades des del Fons Català, que ofereix l’espai 
de coordinació i concertació per a aquesta matèria als ajuntaments membres.  
Quart: donar suport als governs locals que promouen tant les relacions amb els països 
empobrits a través de projectes de cooperació al desenvolupament, com polítiques 
d’inclusió i cohesió social al municipi. 

08. PRECS I PREGUNTES: 
A continuació, l’Alcalde obre el torn dels precs i preguntes, exposant que s’ha rebut un escrit 
del Grup Masroig Agrupat presentat al RGE. en data 09/01/2014, realitzant una sèrie de 
precs i preguntes, que són les següents: 
1. Pregunta: Quina previsió d’ajudes per associacions hi haurà per aquest any 2014 i si 

sortiran bases per poder-s’hi acollir?. SI surten bases, com s’atorgaran? 
El Sr. Alcalde respon que no tenen Bases, i que es venen donant subvencions a les 
Entitats que ho demanen per fer activitats i en principi està previst igual. 

2. Pregunta: Hi ha cap partida destinada a la rehabilitació de l’antic ajuntament per tal de 
poder-lo convertir en un centre d’associacions comarcals?, ja que era una de les 
propostes que volia dur a terme un dels grups que està a l’actual equip de govern. 
El Sr. Alcalde respon que no, i que de moment no si ha dedicat res. 

3. Pregunta: Hi ha cap opció de poder veure obert el centre de dia durant aquesta 
legislatura? I si es afirmativa en quins terminis es creu que es podrà dur a terme aquesta 
obertura. 
El Sr. Alcalde respon que després de l’estudi efectuat a la gent del poble o a la nostra 
població i després de la visita de la Directora Provincial de Benestar Social i Família, on 
va comprovar que el lloc era l’idoni i que complia tots els requisits necessaris per 
l’activitat, a més d’estar inscrit al Registre de Centres de Dia de la Generalitat. 
Va manifestar que quan es disposes de pressupost seria dels primers centres en posar-
se en funcionament, o sigui que quan hi hagi disponibilitat està a primera línea per obrir-
se. 

4. Pregunta: Després de desestimar l’opció guanyadora per poder regentar el casal i que 
es comprometia a fer una inversió a les instal·lacions d’aquest i a dinamitzar l’economia 
del poble, s’ha fet cap moviment per tal que aquesta proposta no es deixi de dur a terme 
al nostre poble? 
El Sr. Alcalde respon que no. Però us voldria fer un aclariment al redactat de la pregunta 
on diu després de desestimar l’opció guanyadora, heu vist que l’opció a qui es va donar 
va ser aquesta, va ser després que van dir que no. 
El Sr. Fernàndez pregunta si no es farà res. 
El Sr. Alcalde respon que ells entenen que si al poble bé un restaurant, una indústria, el 
que sigui que aquests han de tenir una màxima atenció, que estan disposats al que faci 
falta.  

5. Pregunta: Qui es fa càrrec de les despeses del casal (personal i begudes) durant aquest 
període de temps comprés entre el dia 01/01/2014 i el dia 13/01/2014? 
El Sr. Alcalde respon que fins avui es l’actual arrendatari. 
 



 

 

 
 
 
 

6. Prec: Informe detallat del resultat econòmic de la última festa major. 
El Sr. Alcalde respon que no està tancat definitivament tal com s’ha informat fins a final 
d’any no hem tingut el comunicat de les subvencions atorgades per la Diputació i també 
encara falta alguna factura per comptabilitzar com és el gel, l’impremta i les flors. 
Hi ha hagut unes despeses de 26884,25 euros i els ingressos 18055,51 euros, més els 
4200,00 euros que s’han rebut de subvencions de la Diputació i que s’han de sumar als 
ingressos. Suposant un dèficit de 4628,74 euros més les tres facturetes pendents, que 
pot arribar als 5000,00 euros. Si es vol comparar amb el de l’any passat, el dèficit de 
l’any passat van ser 6000,00 euros i enguany uns 5000,00 euros, comptant que enguany 
les subvencions previstes de la Diputació, ha baixat el tant per cent de subvenció enlloc 
del 70%, ha passat al 52,5%, per tant s’han obtingut uns 1500,00 euros menys d’ajut. 
Per tant l’aportació de l’ajuntament es inferior. 

7. Pregunta: S’ha fet efectiu l’aval econòmic del Sr. Renato?. En cas negatiu se’ns pot 
explicar quines mesures es durant a terme? Durant el temps en que es troben aquestes 
solucions el Sr. Jesús es compromet a no rescindir el seu contracte d’arrendament? 
El Sr. Alcalde respon que fins al dia d’avui no, ja que acaba el dia 14. 
Lo més ràpid i legal, com que el plec de clàusules ja està aprovat i exposat és fer un 
anunci al poble i donar un curt termini per presentar ofertes. 
La Sra. Lacome pregunta si no es poden modificar les Bases, perquè tenen molts 
impediments. 
Responen el Sr. Alcalde que s’ha de tornar a iniciar l’expedient des de zero, i que si es 
vol una cosa ràpida ha de ser així. Perquè si es modifica qualsevol cosa de les Bases 
encara que sigui petita, s’ha de començar de nou el procediment. 
A l’última pregunta d’aquest punt el Sr. Alcalde respon que el contracte amb el Sr. Jesús 
està en vigor. 
El Sr. Fernàndez comenta que si ell va dir que acabava, era així, però que ja es sap que 
ho havia de dir en dos mesos d’antelació, i pregunta si ell va dir algun cop que rescindia 
el contracte.   
El Sr. Alcalde respon que el contracte no està rescindit. 
La Sra. Lacome comenta que si el contracte no està rescindit, perquè no es fa complir 
que obri cada dia, ja que entre setmana és un gran problema. 
El Sr. Alcalde contesta que ja es va aconseguir per mutu acord que es mantingués obert 
fins al 31 de desembre, tot i que el termini havia finalitzat abans. 
El Sr. Fernàndez comenta que per mutu acord va ser fins a 31 de desembre i si ara per 
mutu acord és els caps de setmana fins a nova ordre. 
Confirmant-ho l’Alcalde. 

 
     I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19,35 hores, de la 
qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
           L'Alcalde,         
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