
 

 

 

 
 
 
 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 12 DE  JULIOL DE 2013 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 13:00 hores del dia dotze de juliol 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 ACTES SESSIONS ANTERIORS  
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna observació a 
l’acta de la sessió ordinària, celebrada el dia 15 d’abril de 2013, i sessió extraordinària 
de data 13 de maig de 2013, l’esborrany de les quals 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;  actes que son aprovades 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 13 d’abril de 2013 al dia 09 de juliol 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- El dia 27 de juny es va aprovar definitivament per la Comissió d’Urbanisme el Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal, el qual està pendent de la seva publicació i després 
estarà vigent. 
2- Explicar-vos la situació de les obres del  projecte de la nova captació mancomunada 
i conduccions associades per a l’abastament d’aigua a les poblacions de Bellmunt, 
Falset i Marçà, que es fa dins del nostre terme municipal, l’ajuntament va presentar 
al·legacions, sol·licitant una captació alternativa per al nostre dipòsit i que deixessin els 
camins en condicions, la resposta va ser que referent als camins ens van comunicar 
que els deixarien tal i com estaven i que en quan a l’aigua de moment no garantien fer 
una conducció alternativa. La posició de l’Ajuntament és no signar l’acta d’ocupació 
prèvia fins que no hi hagi garantida una línia alternativa d’aigua, perquè no es sap mai 
el que pot passar, però com que el procediment és d’urgència començaran igualment 
l’obra.  
3- Enguany hem facilitat l’edifici de l’actual ajuntament per la trobada del vi solidari, als 
que també se’ls hi ha concedit una subvenció de 535,00 euros.  
També el mateix edifici ha estat autoritzat per celebrar la festa que ha organitzat 
l’Associació de Dones del nostre poble. 
A la remodelada pista esportiva s’ha celebrat un campionat intercomarcal de futbol 
sala, organitzat per l’Associació de joves “Garnatxa Borda”, havent col·laborat 
l’ajuntament amb la concessió de trofeus, 130 entrades per gaudir de la piscina 
municipal als jugadors participants, així com les instal·lacions existents per poder-se 
equipar adequadament. 
  
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, el comptes de recaptació de voluntària no liquidable anuals 
de taxes, urbana, rústica, IAE, IVTM, Aigua corresponents a l’any 2013, de dates 28 de 
febrer i 30 de juny de 2013,  els quals són trobats conformes i aprovats pel vot de 
qualitat del Sr. Alcalde, amb tres vots a favor i tres abstencions del Sr. Fernàndez, Sr. 
Cambeiro i Sra. Lacome, dels sis membres assistents, acordant-se retornar-los 
degudament diligenciats a l’organisme emissor. 
 
04. ASSUMPTES VARIS: 
A continuació es dona compte dels següents documents: 
- Comunicació de l’Associació de Joves la Garnatxa Borda, de l’import que ha de liquidar 
l’ajuntament pel lloguer de l’equip de so, per la Setmana Cultural 2012. 
- Petició de subvenció de l’Associació de Joves la Garnatxa Borda, per les activitats 
realitzades durant el període 2012. 
- Notificació del Consell Comarcal del Priorat, de l’aportació de l’ajuntament per al 
finançament del professionals dels serveis socials i Servei d’atenció domiciliària del 1r 
trimestre de l’any 2013. 
- Escrit del Ministeri de l’Interior de data 11 de maig de 2013, comunicant el canvi de 
demarcació per la intervenció d’armes de Reus i Móra d’Ebre. 
- Petició subvenció Associació de Pares i Mares del Masroig, per les activitats i 
equipament esportiu, així com també pel material escolar dels nens de l’escola. 
- E-mail de Medi Ambient, Salut Pública i Territori de la Diputació de Tarragona, informant 
de l’obertura del període de sol·licitud pel Control i prevenció de la legionel·la a les 
instal·lacions. 



 

 

 
 
 
 
 
- E-mail del Consell Comarcal del Priorat informant del Pla d’Ocupació que 
desenvoluparan a la comarca, arrel d’un conveni amb la Diputació de Tarragona, per fer-
ne difusió al municipi per si algun veí o veïna està interessat/da en el procés de selecció. 
- E-mail del Grup Municipal Masroig Agrupat sol·licitant còpia de l’informe emès per la 
secretària de l’Ajuntament envers l’arrendament de la vivenda del carrer Lluís Companys, 
núm.  
- E-mail Consorci de la Serra de Llaberia, sol·licitant suport pel projecte d’Empresa 
d’Inserció Sociolaboral dins del conveni 2013 de l’Obra Social “La Caixa” i la Diputació de 
Tarragona. 
 
05. MOCIONS: 
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR: 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat 
d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  identitat 
col·lectiva. 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic de 
Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves institucions 
han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a través de diverses 
formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una 
Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou 
Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre de 
2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar 
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya adoptada pel 
Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat civil 
en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A 
aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van 
ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, 
associacions municipalistes i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i 
sindicals. 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.  
Per tot això, la Corporació Municipal per unanimitat dels sis membres assistents dels 
set que la componen, ACORDA:  

1- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 

2- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin 
també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració 
d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 



 

 

 
 
 
 
3- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i 

a l’Associació de Municipis per la Independència.  

MOCIÓ DE REBUIG AL PROJECTE DE LÍNIA DE MOLT ALTA TENSIÓ: 
En la publicació del BOE el 21 de juliol de 2012, es sotmetia a informació pública 
l'autorització administrativa i d'impacte ambiental de la línia aèria/subterrània de 
transport d'energia elèctrica a 400 kV de doble circuït "Escatrón-La Secuita" i les 
subestacions elèctriques de transport Els Aubals i La Secuita (Tarragona). Per a les 
subestacions, es demanava l'aprovació de declaració d'utilitat pública per tal de fer les 
expropiacions de manera urgent i atorgant als ajuntaments la informació del projecte i 
l'obertura del període d'informació pública per a la presentació d'al·legacions. En data 4 
de desembre de 2012 es va fer una correcció d'errors dels municipis per on està 
projectada la línia elèctrica.  
L'objectiu principal de la línia, segons el BOE, és el reforç estructural de la xarxa de 
transport de d'energia elèctrica a 400 kV.  
Segons dades oficials, la demanda energètica de l'estat espanyol ha baixat un mínim 
d'un 0,8 anual des del 2008, i un 1.7% en el 2012. En canvi, la potència generadora va 
augmentar un 2.3% el 2012 a nivell estatal. Per novè any consecutiu, l'estat espanyol 
ha exportat electricitat. L'any 2012 va exportar 18,857 GWh i va importar 7.427 GWh, 
que fa un balanç exportador de 11.430 GWh (un 87,7% més que l'any  passat).  
Segons els informes anuals de REE, amb les centrals elèctriques que hi ha actualment, 
la potència instal·lada a la xarxa elèctrica espanyola (100.576 MW) és més del doble de 
la potència màxima consumida (44.876 MW). 
Entre les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona es produeix el 70% de tota 
l’electricitat que es genera a Catalunya, mentre que el consum es situa al 13 % del 
total.  
Amb la construcció d'aquesta línia s'obriria la porta a nous projectes eòlics a les nostres 
comarques, noves centrals tèrmiques i infraestructures generadores d'electricitat que 
farien el desequilibri territorial encara més gran, segons apunta el mateix document 
inicial de projecte. 
Existeixen ja 7 línies de molt alta tensió de 400 kV, 5 procedents d'Ascó i Vandellòs i 2 
de 220 kV de Riba Roja i els Aubals. Per tant, hi ha prou infraestructura per evacuar 
molta energia. 
Aquesta línia només respon a la necessitat de transport energètic transfronterer, entre 
França, Espanya i el Marroc, convertint així l’energia en un mercat global i especulatiu, 
derivant cap a un model de producció energètica centralitzat i no distribuït pel territori. 
Entenem que aquesta línia no és necessària e n el territori, ni per l'abastament de la 
població ni de la seva indústria. L'única utilitat per tanta afectació del territori és 
l'enriquiment d'unes poques empreses i l’especulació energètica. 
Entenem que el projecte de línia de molt alta tensió pot afectar greument el nostre 
territori pels motius següents: 

1. Les línies de molt alta tensió estan sovint relacionades amb problemes amb la 
salut de les persones. En una zona tant sobrecarregada energèticament, es fa 
del tot necessari no augmentar-ne encara més els riscos i així reduir l’impacte 
sobre la salut de les persones.   

2. Afectació dels ecosistemes naturals, inclosos Parcs Naturals, espais PEIN, 
LIC's, ZEPAS i altres espais i espècies d'alt interès natural de les nostres 
comarques. 

 



 

 

 
 
 
 
 
3. El paisatge és un element constitutiu molt important de la realitat econòmica, 

social i cultural del Priorat, i ja fa temps que es treballa en un desenvolupament 
territorial vinculat a la seva qualitat. D'acord amb els objectius de qualitat 
paisatgística de la Carta del Paisatge, les activitats econòmiques i 
infraestructures de serveis s'han de planificar en espais en què es minimitzi el 
seu impacte paisatgístic, tant pel que fa la ubicació com a la dimensió. 

4. Recentment la Generalitat s'ha compromès a presentar una candidatura a la 
UNESCO per  Declarar el paisatge del Priorat com a Paisatge Cultural Agrari 
Patrimoni de la Humanitat.  

5. Existeixen projectes econòmics emergents relacionats estretament amb la 
qualitat del paisatge, com cases rurals, productes agrícoles de qualitat, 
enoturisme, etc. 

6. Per tot això, l’opció dels municipis és fomentar un model de desenvolupament 
territorial que reverteixi en els seus habitants, que respecti el medi ambient i els 
béns culturals i naturals, els paisatges i les activitats agràries. En definitiva, els 
valors humans que han deixat la seva empremta al llarg dels segles i que han 
forjat la identitat del municipi.  

Per tot l’exposat la Corporació Municipal, per unanimitat dels sis membres assistentes, 
dels set que la componen, ACORDA: 
1. Rebutjar la construcció d'aquesta línia de transport d'energia elèctrica a 400 kV de 
doble circuït "Escatrón-La Secuita", i en particular oposar-se al pas pel seu terme 
municipal.  
2. Informar la ciutadania de les afectacions que pot suposar pel territori el pas de la línia 
transport d'energia elèctrica a 400 kV de doble circuït "Escatrón-La Secuita". 
3. Transmetre aquest acord al departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya i al Ministeri d'Industria, Turisme i Comerç. 
4. Cercar el consens amb tots els municipis i administracions afectats pel traçat  
complert. 
06. 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 11/07/2013, realitzant una 
sèrie de precs i preguntes, que són les següents: 
1- Quines són les persones donades d’alta per l’adjudicatària del servei de bar de la 
piscina municipal? 
El Sr. Alcalde respon que nosaltres tenim el contracte és  amb la Neus Rios, que està 
donada d’alta tant a la Seguretat Social com als autònoms. 
2- Quin ha estat el procediment d’adjudicació del servei de bar de la piscina municipal 
(candidats, criteris, puntuacions, etc...) 
El Sr. Alcalde respon que es va fer com a contracte menor, amb unes bases puntuables, i 
amb els punts va sortir ella per una diferència determinada. 
La Sra. Lacome manifesta que a les Bases hi havia un punt que havia de donar el plus del 
que farien a la piscina. 
Responent el Sr. Alcalde que les bases estan a la seva disposició i es poden veure i 
comprovar. 
La Sra. Lacome pregunta que va proposar la Neus i si li va anar de poc. 
Responent el Sr. Alcalde que si que va anar de molt poc. 
3- Per què aquest any 2013 es va obrir la piscina amb 2 dies d’antelació respecte d’altres 
temporades? 
 



 

 

 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde respon que això no és així. Que la piscina s’obre normalment als voltants de 
Sant Joan, sense que hi hagi una data concreta. Enguany es va obrir el dia 22 
concretament, per aprofitar el cap de setmana i que la gent en pogués gaudir. 
4- Quines accions ha emprés o emprendrà aquest ajuntament per a solucionar el greu 
problema dels animals solts pel poble i pel terme com son gossos i fins i tot un cavall? 
El Sr. Alcalde respon que als gossos dels veïns que s’han pogut reconèixer com a 
propietaris dels mateixos, se’ls ha advertit que tinguin més cura, i que de fet algun ha fet 
cas. 
En quant al cavall segons les declaracions del propietari aquest es va escapar i va fer cap 
al poble per la carretera, amb el perill que això representava. Des de l’ajuntament es va 
avisar als mossos, que van venir, van retenir el cavall, fent l’expedient corresponent, i 
desprès van marxar juntament amb el propietari. 
El Sr. Fernàndez comenta que el cavall és reincident perquè ha tornat a escapar-se i que 
el mateix propietari té gossos perillosos que ja van atacar una persona, que ell també si 
ha trobat,  també que al poble n’hi ha un que va mossegar una veïna, i demana que es 
prenguin altres mesures, perquè creu que hi ha d’haver altres maneres d’actuar que no 
els avisos, ja que no n’hi fan cas, i que ja hi ha els forestals o el Seprona que podrien 
actuar. 
El Sr. Alcalde respon que en pren nota i que en quan al gos que va mossegar la veïna, té 
un expedient obert de gos perillós i que si surt al carrer ha de sortir amb morrió i lligat.   
5- Quines són les condicions per fer ús de les sales de l’Ajuntament i dels seus espais 
(centre de dia, museu, terrassa exterior)? És cobra fiança a tothom? 
El Sr. Alcalde respon que es té per norma dona facilitat a tots els actes que es facin dins 
del poble, i que com fins ara el funcionament, si es creu que durant la celebració 
d’aquests actes poden produir algun desperfecte als interessats se’ls hi demanar una 
fiança i quan s’ha acabat l’acte i tot està correcte es retorna la fiança. 
La Sra. Sophie, això s’ha decidit fa poc el tema de poder cedir els espais, perquè no es 
deixava. També comenta que als joves no se’ls hi va deixar l’espai. 
El Sr. Alcalde respon que quan va ser això, que es digui. 
La Sra. Lacome diu que hi ha hagut una petició de fiança bastant elevada.  
Responent el Sr. Alcalde, que no té constància que s’hagi fet cap petició a l’ajuntament.  
El Sr. Fernàndez referent al tema de la fiança, diu que el fet de que bonament o malament 
pensat, s’exigeixi la fiança per certes coses si i per certes no, no es massa normal. 
El Sr. Pere Cambeiro comenta que als joves se’ls hi va demanar fiança per l’ús del Casal 
de 300,00 euros. 
La Sra. Beltran respon que igual que als Diables. 
El Sr. Alcalde respon que hi ha activitats i actes que comporten més risc i n’hi ha que no. 
I que continuem igual, si creiem que hi ha actes que ho requereixen es demanarà la 
fiança i als que no ho requereixen no.  
La Sra. Lacome vol que consti que valorarien que es fes un full de ruta per la utilització de 
les sales. 
La Sra. Lacome pregunta si és un ús per un particular, una família per ús particular? 
El Sr. Alcalde respon que nomes estem parlant d’associacions i entitats que en poden fer 
ús, els particulars no.  
6- Quin control realitza l’ajuntament respecte al consum de substàncies prohibides a la 
piscina o en altres espais públics i el d’alcohol per part de menors d’edat a dins o al 
voltant del recinte a on es celebren les festes? 
El Sr. Alcalde respon que a nosaltres no ens consta cap infracció, no hi ha cap denúncia a 
l’ajuntament, per tant no s’ha pres cap mesura. 



 

 

 
 
 
 
 

La Sra. Lacome comenta que nomes cal anar a la piscina cada tarda i mirar i olorar. 
Responent el Sr. Alcalde que es faci la denúncia pertinent que es porti a l’ajuntament i 
que es tramitarà al lloc adequat.  
La Sra. Lacome diu que Masroig Agrupat fa constar que s’hauria de controlar més en un 
espai públic com les instal·lacions de la piscina, i que ella ho veu cada tarda, que s’està 
consumint droga a les 6 de la tarda a la piscina. 
El Sr. Cambeiro comenta que al matí també. 
El Sr. Alcalde respon que faran els passos corresponents, però tant per la piscina, com 
per qualsevol altre lloc.  
La Sra. Beltran comenta que si ells son testimonis, es faran els passos.   
7- Quina és la normativa municipal per a l’explotació de terrasses – vetlladors al carrer? 
El Sr. Alcalde respon que aquí no hi ha cap normativa específica, no sabem exactament a 
que es refereix vetlladors, si la gent surt al carrer, si és per un acte que es va fer a la 
piscina. 
El Sr. Fernàndez comenta que no, que es referit a que si als pregons es diu que a les 12 
de la nit i fins a les 7 del matí no es faci soroll,  que hi ha uns veïns que s’han queixat que 
hi ha un bar que treu les cadires al carrer, que no saben si té ús de terrassa, si es controla 
el soroll, no sabem si els pregons anaven per aquesta gent. 
El Sr. Alcalde, comenta que referent a si hi ha vetlladors al carrer, que al carrer hi pot 
estar tothom, sempre i quan es respecti  als que dormen. 
La Sra. Beltran comenta que a l’ajuntament ningú ha fet aquesta queixa. 
El Sr. Fernàndez comenta que els hi han adreçat la queixa a ells i que ho han traslladat al 
ple, que si s’han de venir a queixar a l’ajuntament, ja els hi diran. 
El Sr. Alcalde diu que vinguin, que facin el que creguin oportú i llavors s’actuarà. 
8- Quin és el programa d’actes per la FESTA MAJOR 2013 i el seu pressupost? 
El Sr. Alcalde respon que la Festa Major enguany serà els dies 23, 24, 25 i el 26 els 
dropos, tal i com està programat, comença divendres a la tarda si es fa algun acte, a la nit 
es farà ball, el 24 a la tarda concert i a la nit ball, el 25 espectacle a la tarda i a la nit ball, 
També sardanes i alguna cosa pels petits. 
La Sra. Beltran comenta que potser al 22 a la nit, es farà alguna altra cosa, però està per 
confirmar. 
La Sra. Lacome pregunta si es sap quines orquestres venen. 
Responent la Sra. Beltran que si que ja es tenen, però s’han d’acabar de tancar algunes 
coses. 
El Sr. Alcalde comenta que el pressupost pot oscil·lar entre 21000,00 i 22000,00 euros 
amb IVA inclòs. 
9- Quin és el resultat d’explotació del concert dels XEIC del passat 6 de juliol amb detall 
de les partides d’ingressos i despeses? 
10- Quin és el balanç i estat de comptes de la revetlla de Sant Joan d’enguany? 
El Sr. Alcalde comenta que tant a la pregunta 9 com la 10 es demana el mateix, que són 
els números del concert del XEIC i de Sant Joan, i respon que encara no han arribat totes 
les factures, per tant no estan tancats i que quan ho estiguin es farà públic el detall. 
La Sra. Lacome pregunta si l’actuació del XEIC entra al catàleg de la Diputació. 
Responent el Sr. Alcalde que sí. 
La Sra. Beltran informa que tant el XEIC, com altres grups de la Festa Major entren al 
Catàleg de la Diputació. 
La Sra. Lacome pregunta quin és el percentatge d’ajut que donen. 
Responent el Sr. Alcalde que ho han canviat, que primer podia arribar al 70%, però que 
desprès del canvi no es sap quin serà. 



 

 

 
 
 
 
 
11- Es pensa fer alguna cosa per aturar les pràctiques de cotxe al camp de futbol que 
venen fent-se els últims dies per veïns del poble? 
El Sr. Alcalde respon que aprofitant que es va treure el cadenat de la porta per posar-lo 
en un altre lloc, es va quedar la porta oberta del camp de futbol, i aquesta noia va 
demanar d’utilitzar-lo, perquè no podia pagar les classes. 
El Sr. Fernàndez pregunta si se li va donar permís. 
Responent el Sr. Alcalde que li va donar ell i el dissabte s’acaba i es tancarà la porta. 
El Sr. Fernàndez diu que això pot ser un precedent, que el lloc és un espai públic, on hi va 
gent i que si una persona no té el carnet de conduir ha d’anar als llocs adequats per 
ensenyar-li.  
12- És veritat que l’ajuntament del Masroig ha patrocinat un equip de futbol en una 
jornada de futbol sala a Móra d’Ebre? En quin concepte i per quin import? Qui hi 
participava del nostre o d’altres pobles? 
El Sr. Alcalde respon que no s’ha promocionat, ni patrocinat, lo cert es que l’anterior 
consistori havia comprat unes samarretes,  dos o tres mares dels nens que jugaven van 
demanar si les podien utilitzar. 
El Sr. Fernàndez pregunta si ja estaven fetes amb anterioritat les samarretes. 
Responent el Sr. alcalde que les samarretes si, i que l’únic que es nou és l’estampació, 
que s’ha fet al Jeroni de Moragues i ha costat uns 60,00 euros. 
La Sra. Lacome pregunta si és a petició de dos mares, i no de cap associació. 
Responent el Sr. Alcalde, que l’idea és de tenir-les a l’ajuntament i qui les vulgui utilitzar, 
deixar-los-hi. 
13- Referent al possible centre de dia, com està el tema? S’han iniciat gestions? Quina és 
exactament la oferta econòmica i de col·laboració feta pel Sr. Tomàs Hernanz, 
farmacèutic del poble, en aquest tema? 
El Sr. Alcalde respon que la idea de l’ajuntament era al reves, veure primer les 
possibilitats que tenim, si al poble hi ha gent que està en condicions ò interessada en que 
això pogués funcionar i donar aquest servei. En quan al Sr. Hernanz no hi ha cap oferta 
econòmica.  
Es va fer aquest estudi i tenim un resultat inicial, i ara el que es farà és anar a 
l’administració amb l’estudi a veure si això es pot dur a terme perquè es necessiten unes 
certes places concertades per tirar-ho endavant, es fa molt difícil  
La Sra. Lacome pregunta si es pot saber si hi ha molta gent interessada. 
Responent el Sr. Alcalde que una vintena. 
Comenta la Sra. Lacome que van anomenar el Sr. farmacèutic, perquè com que estava a 
la reunió que es va fer i ell va parlar. 
El Sr. Fernàndez comenta que ell va dir que aportava diners. 
Recalcant la Sra. Lacome que hi estaria disposat. 
Responent el Sr. Alcalde que si es fes ell estaria disposat, si hi hagués el concert de les 
places, però que si no hi ha concert és difícil. 
El Sr. Fernàndez i la Sra. Lacome comenten que sense el concert no es pot fer. 
14- Es pensa demanar el tancament de locals socials o establiments privats per Festa 
Major? En cas afirmatiu, per quines raons? 
El Sr. Alcalde respon que a les privades no ho tenim contemplat, a les associacions se’ls 
hi recomana no tenir obert durant els actes que organitzi el consistori. 
15- Hi ha hagut canvis en la comissió de festes? Qui són els membres enguany? 
El Sr. Alcalde respon que es va incorporar el Jordi Miró i el Jordi Borrell, perquè n’hi havia 
dos que l’any passat van ajudar que era la Sònia i el Pepito que enguany no hi són. 
 



 

 

 
 
 
 
 
16- Perquè una de les terrasses del casal Flor de Maig està sempre tancada impedint als 
clients de gaudir-ne? 
El Sr. Alcalde respon que se li pregunti al cafeter. 
La Sra. Lacome comenta que ella li va preguntar i que el cafeter diu que hi ha 
desperfectes, que el paviment està fet malbé i es perillós fer-la servir, i que no li deixen 
obrir. 
Responent l’alcalde qui es qui no li deixa obrir. 
Contestant el Sr. Fernàndez que per una banda hi ha el que diu el cafeter i per l’altra el 
que diu una veïna. 
Responent el Sr. Alcalde que no es pot fer cas dels rumors, i que això no és així. 
17- Quines gestions s’han fet en els últims tres mesos per a solucionar la contaminació 
del barranc de la vila per l’abocament d’aigües residuals sense passar per la depuradora? 
El Sr. Alcalde respon que el dilluns a les 5 de la tarda va el Sr. Loaso al poble i un del 
temes a tractar és aquest. Se’ls hi ha trucat varies vegades i s’han fet cartes i com que hi 
ha la situació que hi ha, es tornarà a insistir. 
18- En quin estat de procediment està l’expedient de la casa del metge pel que fas al que 
hem anat denunciant des del primer dia? 
El Sr. Alcalde respon que no hi ha cap novetat. 
19- Quantes rulots de les que es van denunciar al seu dia s’han retirat del terme? Quina 
solució s’ha donat al problema de la rulot instal·lada junt al mas del Sr. Barjuan? 
El Sr. Alcalde respon que hi havia la del polígon 8 que la va retirar, l’altra més 
problemàtica del polígon 2, se li va requerir que la retirés, la van treure, posant-la en un 
altre lloc, i se li va tornar a requerir i la va retirar. 
20- Com es troben les gestions del futur museu? 
El Sr. Alcalde respon que si està treballant, s’estan fent les gestions amb l’administració. 
21- Què s’està fent respecte al projecte d’obrir el centre de dia? 
El Sr. Alcalde respon que ja s’ha explicat tot anteriorment. 
22- Qui està fent els pregons darrerament? 
El Sr. Alcalde respon que els fa el personal de l’ajuntament, de moment els fa el Josep 
Mª, i quan ell faci vacances una altra persona de l’ajuntament. 
23- És cert o no que l’Ajuntament del Masroig no té a dia d’avui cap escut ni bandera 
registrada? Què pensa fer al respecte? 
El Sr. Alcalde respon que no es va registrar l’escut que es va fer servir des de la 
democràcia, el primer consistori de la democràcia el va aprovar, el va enviar a la 
Generalitat, la contraproposta que va fer la Generalitat no li va agradar a l’ajuntament i no 
es va aprovar. 
En quan que es pensa fer, és pot tornar a engegar l’expedient. 
Sr. Fernàndez pregunta que si no compleixes la normativa com escut, ja que  l’heràldica 
preveu que per ser escut municipal has de complir unes normatives, si tu no les 
compleixes, com escut tens un signe que t’identifica el Masroig.   
El Sr. Alcalde llegeix l’article del ROF que preveu per l’ús o la història l’utilització de l’escut 
al segell municipal en les comunicacions oficials. 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 14,00 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         
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