
“ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 16 D’ABRIL DE 2012 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 20.15 hores del dia setze d’abril de l’any dos 
mil dotze,  es reuneixen a la Sala de Sessions els Senyors i Senyores que s’assenyalen a 
l’objecte de celebrar sessió extraordinària de l’Ajuntament. 
 

Hi assisteixen: 
 

ALCALDE: 
José Rius i Vallés. 
 

TINENT D’ALCALDE: 
Carmel Asens i Blanch. 
 

REGIDORS/ES: 
Cristina Beltran i Rius. 
Jesús Asens i Bargalló.  
Andreu Fernàndez i Asens. 
Pedro Cambeiro i Cambeiro. 
Sophie Marie-Pierre Lacome. 
 

SECRETÀRIA: 
Mònica Vernet i Bargalló 
 
 
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió i tot seguit es passa a desenvolupar l'ordre del 
dia. 
 
01. APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA CONDICIONAMENT PISTA 
POLIESPORTIVA 1ª FASE: 
 

1. ANTECEDENTS 
 

1.1 Arrel de la informació facilitada per la Diputació de Tarragona i per la posterior 
convocatòria del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2012, publicada al Butlletí Oficial de 
la Província  de Tarragona, número 66 de data 19 de març de 2012, en que disposen 
d’un ajut  50.909,07 euros a destinar als programes  de despeses corrents  i 
d’inversions.   
 

1.2 L’Ajuntament del Masroig disposa de l’edifici d’usos esportius a la pista 
poliesportiva,  pendent d’efectuar-hi diverses actuacions a l’interior i a l’exterior, com la 
pavimentació entre la pista poliesportiva i el nou edifici. 
 

1.3 L’arquitecte tècnic el Sr. Hermenegild Sabaté i Rocamora ha redactat la 
corresponent memòria valorada del “CONDICIONAMENT PISTA POLIESPORTIVA 1ª 
FASE”, per a l’execució de les obres d’establiment i de reforma d’acord amb l’article 
106.1 a) de la LCSP. 
 

1.4 La memòria valorada actual contempla la construcció d’un bany adaptat prèvia 
compartimentació d’un espai en l’interior de l’immoble, els  treballs exteriors  
consistents en el paviment entre la pista i la façana de l’edifici amb la conducció de les 
aigües superficials, l’execució de la línea elèctrica del camp de futbol a l’edifici i 
l’elevació de la tanca  entre les grades del futbol i la pista. 
 
 
 



2. FONAMENTS DE DRET 
 

2.1 Legislació aplicable 
 

- Article 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals. 
 

- Article 54 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, que aprova el Text refós 
de les disposicions legals vigents en matèria de règim local. 
 

- Articles 36 a 41 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (en endavant, ROAS). 
 

- Article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local (en endavant, 
LRBRL) i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic (en endavant, LCSP). 
 

- Articles 13 i 50 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i procediment administratiu comú (en endavant, LPA). 
 

2.2. La memòria valorada redactada per l’arquitecte tècnic Sr. Hermenegild  Sabaté i 
Rocamora és una memòria valorada d’establiment i reforma d’acord amb l’article 
106.1.a) de la LCSP. 
 

2.3. La secretària interventora ha emès un informe sobre la tramitació de l’aprovació de 
la  memòria, el qual consta a l’expedient. 
 

Per tot això, la Corporació Municipal en ple, amb quatre vots a favor, que constitueixen 
majoria absoluta i tres vots en contra del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i Sra. Lacome,  
dels set que la componen, ACORDA: 
 

1r. Aprovar inicialment la memòria valorada de “CONDICIONAMENT PISTA 
POLIESPORTIVA 1ª FASE”  redactada per l’arquitecte tècnic Sr.  Hermenegild Sabaté i 
Rocamora,  amb un pressupost de 34.582,73 euros  sense IVA i 6.224,89 euros d’IVA, 
que fan un total de 40.807,62 euros amb IVA . 
 

2n. Sotmetre la  memòria valorada aprovada a informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant anunci a inserir en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 
i en el tauler d’anuncis perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que 
considerin pertinents. 
 

3r. Delegar a l’Alcaldia l’aprovació definitiva de la memòria valorada del 
“CONDICIONAMENT PISTA POLIESPORTIVA 1ª FASE” i publicar aquest acord en el 
Butlletí Oficial de la Província. 
 

4t. Autoritzar a l’Alcalde-president, perquè signi quanta documentació faci falta  en 
relació als presents acords. 
 

5è. Contra aquesta  aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.” 

 
02. PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL, ANY 2012: 
 

Vista la convocatòria del Pla d’Acció Municipal per a l’any 2012, publicada al Butlletí 
Oficial de la  Província  de Tarragona, número 66 de data 19 de març de 2012. 
 
 



Ateses les prioritats d’aquest Ajuntament, la Corporació  municipal en ple i per majoria 
absoluta, amb quatre vots a favor, i tres vots en contra dels Sr. Fernàndez, Sr. 
Cambeiro i Sra. Lacome, dels set que la componen, ACORDA : 
 

1r.- Acceptar el contingut de les Bases d’Execució del Pla d’Acció Municipal per l’any 
2012, amb un ajut per import de 50.909,07 euros. 
 

2n.- Concórrer a la convocatòria del Pla d’Acció Municipal de l’any 2012, tant  al 
programa de despeses corrents, amb una despesa de 12.141,84 € i  al programa d’ 
inversions, amb l’actuació “CONDICIONAMENT PISTA POLIESPORTIVA 1ª FASE”  
amb una despesa de 40.807,62 euros. 
 

3r.- Comprometre dels fons municipals la part que no estigui finançada pel PAM. 
 

4r.- Facultar al Sr. Alcalde/President de la Corporació per atorgar els documents que 
calguin en ordre a la convocatòria. 
 
     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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