
 

 

 
 
 
 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2013 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 20:00 hores del dia deu d’octubre de l’any 
dos mil tretze, 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 12 de juliol 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 dos vots en contra del Sr. Cambeiro i  la Sra. Lacome, dels cinc 
membres assistents dels set que la componen. 
 
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 12 de juliol de 2013 al dia 07 d’octubre de 2013, 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 la confirmació de les subvencions rebudes per part de la Diputació, i que 
són les següents: 
 



 

 

 
 
 
 
 

- Del Consultori Mèdic Local, ens han concedit un 90 % de l’inversió que son 
5964,91€, per material i despeses de funcionament. 

- Per equipaments culturals també un 90%, que són 5504,76 €, per la reparació del 
terrat, llums d’emergència  i despeses de funcionament del Casal. 

- Peridomèstics, el 84,15 %, amb un import de 1093,02 €, per la desinsectació i 
desratització de tots els locals municipals. 

- Per la qualitat de l’aigua de consum humà, un 79,59 %, amb un import de 
5077,93 €, per les analítiques i aparells. 

- A la piscina pel socorrisme han concedit un 90 %, que son 6658,06 €. 
2- Hem fet una actuació i pavimentació al pas del riu Siurana que estava aixecat, degut a 
les últimes riuades que hi van haver,  s’ha fet això conjuntament amb la Diputació de 
Tarragona que ha fet els treballs i els ajuntaments del Masroig, Molar i Bellmunt del 
Priorat, han pagat el material. 
3-També s’ha netejat la llera del Barranc de la Vila, des del pas on hi ha el corral fins 
pràcticament al tomb. 
4-S’ha pintat la fusta de la sala del Casal que es va adjudicar al Josep Mª Beltran. 
 
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 
anuals del subministrament d’aigua 4t trimestre de 2012 i d’IVTM, corresponent a l’any 
2013, de dates 30 de juny i 31 de juliol de 2013,  els quals són trobats conformes i 
aprovats per unanimitat dels cinc membres assistents, acordant-se retornar-los 
degudament diligenciats a l’organisme emissor. 
 
04. CALENDARI LABORAL PER L'ANY 2014: Acte seguit es dóna compte de l'escrit de 
data 06 de setembre de 2013, dels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, en el que ens sol·licita les dates de 
les DOS FESTES de caràcter local del nostre municipi. 
 Desprès  de la deliberació dels membres assistents, la Corporació Municipal per 
unanimitat ACORDA: Que els dos dies de Festa Local al municipi del Masroig, per l'any 
2014, siguin: 

22 i 25 d'agost de 2014 
i que una certificació d'aquest acord sigui tramesa als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, als efectes escaients. 
 
05. ASSUMPTES VARIS: 
A continuació es dona compte del següent document: 
Carta de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, agraint la col·laboració a la tercera edició de 
El Masroig Vi Solidari, he informant que la recaptació final ha estat de 23000,00 euros. 
  
06. MOCIONS: 
MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR 
CATALÀ 
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de 
l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a 
l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la 
seva continuïtat, volem manifestar el següent: 
 



 

 

 
 
 
 
 
El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves 
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen a 
la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible 
conservar-lo i impulsar-lo.  
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per 
a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en 
gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà 
del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una compensació 
econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi ocasiona. 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats 
esportives i  moltes de les persones que hi presten els seus serveis  es veu com una 
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la 
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal. 
Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables. 
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de 
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats 
esportives són del tot in assumibles, per la qual cosa es veuran obligades a 
desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema 
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.  
Per tots els fets anteriorment exposats, la Corporació Municipal per unanimitat dels cinc 
membres assistents dels set que la componen, ACORDA: 
Primer.- Demanar als Grups Parlamentaris de la Cambra Catalana que:  
1. Sol·licitin al Govern espanyol ampliar la moratòria en les actuacions inspectores a 

les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no professional.  
2. Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació 

àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social 
3. Instar al Congrés de Diputats a adoptar els canvis legislatius necessaris a fi 

d’establir per aquest col·lectiu un règim especial de la Seguretat Social que 
contempli la seva singularitat, i que porti a una reducció del percentatge de 
cotització de l’esport amateur. 

 
MOCIÓ PER DONAR SUPORT A LA VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA 
DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013: 
El dia 11 de setembre de 2012 milers de persones es van manifestar de forma pacífica 
a Barcelona sota el lema “Catalunya, nou estat d’Europa”. Va ser una clara constatació 
de les inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la Nostra nació, una realitat 
que es va amplificar, ràpidament, a tot el món. A partir d’aquesta demostració dels 
catalans i catalanes es va començar a parlar de Catalunya i dels seus anhels 
d’independència en un context internacional i també es van produir una sèrie 
d’esdeveniments a nivell intern que van desembocar en la convocatòria anticipada 
d’eleccions. El context parlamentari de la Catalunya del 2013 té el seu origen en 
aquella manifestació que va simbolitzar el malestar d’un poble oprimit sota un estat que 
ja no el representa.  
Ha passat un any des d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el camí de la 
independència però  s’ha de mantenir la flama ben encesa i és per aquest motiu que 
l’Assemblea Nacional Catalana amb la col·laboració d’Associació de Municipis per la 
Independència i per tant, dels ajuntaments catalans, al costat de moltes altres entitats, 
van  organitzar  la  Via  Catalana  cap  a la Independència que va travessar el país de  



 

 

 
 
 
 
 
nord a sud, de la Jonquera a Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les comarques 
catalanes milers de persones es van donar la mà per construir aquesta cadena de pau i 
d’amistat. Va ser una nova oportunitat per demostrar a tot el planeta la unitat del nostre 
poble i també per visualitzar que la causa està ben viva i que va creixent dia a dia. 
Es va tractar d’un acte eminentment popular on els protagonistes havien de ser els 
ciutadans i ciutadanes de Catalunya però la col·laboració dels consistoris era 
determinant per a garantir el seu èxit. La mobilització de milers de persones cap a 
diferents indrets del país exigia uns grans esforços de coordinació i també de 
planificació en la mobilitat i, per tant, era molt important el treball conjunt dels diferents 
cossos de seguretat. 
D’altra banda el Ple de l’Ajuntament del Masroig per unanimitat del cinc membres 
assistents dels set que la componen, ACORDA: 
1r. Mostrar el suport de l’Ajuntament del Masroig, en la Via Catalana cap a la 
Independència que va travessar Catalunya el dia 11 de setembre de 2013. 
Col·laborant en aquest esdeveniment, en tot allò que va ser possible, fent compatible la 
cadena humana amb els actes realitzats per la Diada a nivell municipal, i motivant la 
participació a la cadena humana de totes les figures de cultura popular del municipi. 
2n. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (C. 
Ciutat, 1/08500 VIC).  

 
MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2013: 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes. 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i comunitàries. 
Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general. 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els 
municipis i comarques de parla catalana. 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi. 
El Ple de l’Ajuntament del Masroig per unanimitat del cinc membres assistents dels set 
que la componen, ACORDA: 
1. Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la societat a 

favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de 
parla catalana i a favor de la seva unitat. 

2. Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

3. Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 

4. Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades 
a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, especialment 
entre la població nouvinguda.  

5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de Barcelona, o a 
través de l’a/e: cal@cal.cat,i als organitzadors locals del Correllengua. 



 

 

 
 
 
 
 
07. 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 10/07/2013, realitzant una 
sèrie de precs i preguntes, que són les següents: 
El Sr. Alcalde comenta que la primera pregunta la contestarà al final. 
- Informació del resultat econòmic de la Festa Major i del concert dels Xeics? 
El Sr. Alcalde informa que com que a l’últim ple també es van demanar els de la Festa de 
Sant Joan com que ja es tenen, també es donarà compte. En quan a la Festa Major 
independentment que encara no està tancat del tot, els ingressos van ser de 18055,00 €, 
però falten les subvencions sol·licitades de la Diputació de les orquestres i grups que van 
actuar, i les despeses encara no estan tancades. 
El concert del Xeic, hi va haver un dèficit de 1441,92 €, es confiava amb 200 o 300 euros 
més de la subvenció de la Diputació de Tarragona però aquestes subvencions s’han 
retallat. 
Per Sant Joan, el resultat va ser negatiu amb 1351,94 €, però d’aquí s’haurien de 
descomptar 787,03 € que corresponen als coets, coques i begudes que es va obsequiar 
als assistents.   
- Informació del per què de l’estat de l’estat d’abandonament de carrers i places i 

explicació dels motius i pressupost i recursos que es destinen a la partida de 
manteniment i neteja? 

El Sr. Alcalde respon que al pressupost municipal hi ha destinats 12.000,00 € per 
manteniment, neteja, reparacions dels carrers, camins , places etc. Ara bé nomes es 
disposa de dos persones que no sols es fan càrrec de la neteja, si no que també de les 
demès tasques que tenen encomanades. També es vol fer esment que tenim dos 
maneres de tenir el poble net i polit, una que si s’embruta netejar-lo i l’altra es no 
embrutar-lo, demanant el Sr. Alcalde que entre tots fóssim curosos de no embrutar-lo. 
La Sra. Lacome pregunta quines mesures es pensen aplicar? 
També comenta que el carrer del Sr. Cambeiro, i el seu mateix estan bruts d’herbes igual 
que l’entrada del poble que les herbes envaeixen la carretera. 
El Sr. Alcalde respon que no diu res mes, que l’obligació de l’ajuntament es de netejar-ho 
i  que no fa massa temps la gent netejava el carrer davant de casa seva. 
La Sra. Lacome comenta que s’intenti conscienciar a la gent. 
El Sr. Alcalde respon que ja ho ha dit prou clar que s’intenti entre tots ser curosos. 
Essent les 20,25 s’incorpora al ple, el regidor Sr. Fernàndez. 
- Explicació del per què no es retiren del terme i de davant de l’ajuntament els vehicles i 

caravanes que l’alcalde es va comprometre? 
El Sr. Alcalde respon que son els primers interessats en que el terme estigui net i 
visitable tal i com s’ha dit als informes d’alcaldia, ara s’està esperant la reincorporació del 
regidor Sr. Carmel Asens, que portava aquests assumptes. No obstant això es treballa 
per localitzar alguna altre vehicle i així poder efectuar una propera retirada. 
La Sra. Lacome pregunta si les caravanes estan localitzades?. 
El Sr. Alcalde li respon que quan diu vehicles ho engloba tot. 
La Sra. Lacome recalca que les rulots hi son fa molts mesos i que ells ja ho van 
comunicar al seu dia mitjançant un escrit. 
El Sr. Alcalde li respon que des de l’ajuntament se n’han detectat més i ho tenen en 
compte. 
I per últim el Sr. Alcalde contesta la primera pregunta: 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
- Explicació per part de l’alcalde del per què es va denegar la utilització de la sala 

d’actes a Masroig Agrupat per a la celebració de la revetlla de la Diada de l’11 de 
setembre? 

El Sr. Alcalde contesta que la resposta i les raons es van donar al seu dia al Sr. Andreu 
Fernàndez de paraula.  
El Sr. Fernàndez, diu que ells volien l’explicació perquè constes a l’acta. 
El Sr. Alcalde manifesta que respecte a la pregunta voldria fer un esmen, i diu: en tot cas 
el que voldríeu dir a l’escrit és perquè s’ha canviat de criteri, ja que tant en les sol·licituds 
que es van fer el mes de març com el de primer de maig, es van donar totes les facilitats, 
cedint totes les instal·lacions que es van demanar, i és en aquest punt es on voldria afegir 
alguna cosa i es podria dir que en el darrer ple i responent a una pregunta de Masroig 
Agrupat, us vaig contestar que la sala estava a disposició d’Associacions i Entitats del 
nostre poble.  
Comenta que la seva reflexió és la següent: Que és Masroig Agrupat? Un grup polític?, 
que és el que ens vareu fer constar al seu dia. Un grup que com a tal permet o tolera que 
des del seu portal web es difami, calumniï, etc..., a persones de nostre poble sense que 
mereixin la seva reprovació, i això encara més sense firmar-ho, sense donar la cara. 
Estarem d’acord que no totes les coses que es fan, no es fan a gust de tothom, i també a 
que tots tenim el dret a discrepar-ne i si més no a donar o tenir altres prioritats.  
Ara bé agrairia que pel bé del poble i de tots, féssim entre tots un esforç per capgirar 
l’enrenou aixecat.   
 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 20,30 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         
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