
 

 

 

 
 
 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 18 D’OCTUBRE DE 2012 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 19.30 hores del dia divuit d’octubre 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 ordinària de l’Ajuntament. 
 

Hi assisteixen: 
 

ALCALDE: 
Josep Rius i Vallés. 
 

TINENT D’ALCALDE: 
Carmel Asens i Blanch. 
 

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

SECRETÀRIA: 
Mònica Vernet i Bargalló 
 

EXCUSA L’ASSISTÈNCIA: 
Cristina Beltran i Rius 
 

Per indicació del Sr. Alcalde assisteix al plenari el Sr. Joan Miquel Cabré i Martorell. 
D’ordre de la Presidència s’obre la sessió i tot seguit es passa a desenvolupar l'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 21 d’agost de 2012, 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, Sr. Jesús Asens i Sr. 
Carmel Asens  i tres vots en contra del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i  la Sra. Lacome, 
restant aprovada 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 21 d’agost de 2012 al dia 15 d’octubre de 2012, 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 : 
 

El Sr. Alcalde informa: 



 

 

 
 
 

 
 
-  S’han acabat les obres de pavimentació del pati del davant de l’escola. 
- S’han rebut de la Diputació de Tarragona les concessió de diverses subvencions, que 
són: 
Per la reparació urgent d’equipament municipal (costa del Barranc), ja que a causa de 
l’aigua del mes de març, es van provocar tot una sèrie de desperfectes degut al problema 
amb la canonada. 
La Subvenció per la Pista Poliesportiva, obra PAM 2012, de 38767,23 euros,  
Per despeses corrents un import de 12141,84 euros. 
Pel consultori del metge, un import de 4500,00 euros, és per l’adquisició de material 
mèdic entre el qual hi ha un desfibril·lador. 
I per condicionar les Sales culturals (Casal), un import de 4800,28 euros, és per pintura i 
llums d’emergència. 
El Sr. Fernàndez pregunta si tot el que comenta són subvencions que s’han rebut. 
La Sra. Lacome per la seva part manifesta si són actuacions per fer o n’hi ha que ja estan 
fetes, responent el Sr. Alcalde que hi ha que ja s’han realitzat i n’hi ha alguna que no. 
- Que el 29 ò 30 d’octubre s’haurà de fer un ple extraordinari per l’elecció dels membres 
de la mesa electoral. 
- També que ja està enllestida la programació de la Setmana Cultural que es celebrarà del 
31 d’octubre al 04 de novembre. 
- Que es disposa de l’informe sol·licitat al tècnic municipal, envers la situació de la 
parcel·la 41, del polígon 8, i de la posterior comunicació a l’interessat. 
- També l’informe sol·licitat al tècnic municipal envers la situació del solar del Comte 
d’Azara, i la posterior comunicació a l’interessat. 
-  Que es va traslladar a l’ACA, la situació actual de la depuradora del Barranc de la Vila i 
dels vessaments que s’hi venen efectuant, reclamant una prompta solució del problema. 
Intervé la Sra. Lacome manifestant que troben a faltar en l’escrit un termini perquè ho  
solucionin. 
Responent el Sr. Alcalde que tal i com a pogut comprovar a la carta, especifica que va 
mantenir una conversa telefònica amb el responsable de L’ACA, hi es van comprometre 
que pujarien per veure in situ la problemàtica per poder adoptar la millor solució.  
El Sr. Fernàndez recalca si realment s’han compromès. 
El Sr. Alcalde manifesta que sí, que es va parlar directament amb el Director Territorial. 
- Es comunica que referent a la petició efectuada per Masroig Agrupat envers la 
possibilitat de notificar els pregons fora de l’horari habitual, es recalca que s’ha deixat 
oberta la possibilitat que es faci a través de les noves tecnologies i que s’està estudiant la 
millor manera de fer-ho, perquè es pugui transmetre a la majoria de la població.  
 
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 compte de recaptació de voluntària no liquidable de 
taxes, urbana i rústica corresponents a l’any 2012, de dates 27 d’agost i 04 d’octubre 
de 2012,  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 la Sra. 
Lacome, acordant-se retornar-los degudament diligenciats a l’organisme emissor. 
 
04. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE  L’EXERCICI 2011: 
ANTECEDENTS 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 
bàsica, complementària i annexos. 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici. 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 30 
d’ agost  de 2012. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm.208, de data 06 de setembre de 2012, pel període reglamentari, no s’hi 
han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
FONAMENTS DE DRET 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 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; la Instrucció 
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut. 
Per tant, la Corporació municipal en ple, amb tres vots a favor i tres en contra del Sr. 
Fernàndez,  Sr. Cambeiro i de la Sra. Lacome, dels sis membres assistents dels set 
que la componen,  aprovant-se pel vot de qualitat del Sr. Alcalde,    
ACORDA: 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2011, 
integrats pels següents documents comptables: 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.701.241,56 €, un passiu de 
3.701.241,56 € . 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
71.274,97 €. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 15.161,45 €,  unes obligacions pendents de pagament de 23.240,24 €, uns 
romanents de crèdit de 190.508,95 € i romanent de tresoreria de 202.678,50 €  i un  
resultat  pressupostari  ajustat  de  55.045,61 €. 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local . 
- Certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 
favor de l’entitat local, a fi d’exercici  raó social de l’entitat bancària.  
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
05. EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, FENT APLICACIÓ DEL ROMANENT 
DE TRESORERIA : 
 

ANTECEDENTS 
 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 de setembre de 2012, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 



 

 

 
 
 
 
 
2. La Regidor Tresorer, en data  28 de setembre de 2012, ha proposat les partides i els 
imports que s’han de modificar. 
3. La secretària i l'interventora han emès informes favorables. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement 
de crèdit. 
 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 
 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a 
l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual a’aprova el Text Refós de la 
Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 19 
del RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de 
desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària. 
 

Per tant, la Corporació municipal en ple, amb tres vots a favor i tres en contra del Sr. 
Fernàndez,  Sr. Cambeiro i de la Sra. Lacome, dels sis membres assistents dels set 
que la componen,  aprovant-se pel vot de qualitat del Sr. Alcalde,  ACORDA: 
 

1. Aprovar  l’expedient de suplement de crèdit  número 01/2012, per import de 
170.000,00 €  que cal finançar  mitjançant  el romanent de tresoreria per les despeses  
del pressupost vigent de la corporació, d’acord  amb el següent detall: 
 

Despeses que cal finançar: 
 

1/ Suplements de crèdit: 
 

Partida Nom 
Consignació 
inicial 

Proposta 
d'increment

Consignació 
d'increment 

9-13000 Retribucions  bàsiques 63000 5000 68000
9-13100 Laboral Temporal 13500 2000 15500
9-16000 Seguretat Social 30000 3000 33000
1-21000 Manteniment infraestructures i bens naturals 6000 3000 9000
9-21205 Manteniment edificis i altres construccions 14000 3000 17000
9-21300 Maquinaria instal.lacions  tècniques i utillatge 16000 6000 22000
9-22000 Material d'Oficina- Ordinari no inventariable 5000 1500 6500
9-22100 Subministrament Energia Elèctrica 37000 4000 41000
9-22101 Aigua: Altres 500 300 800



 

 

 
 
 
 

9-22103 Combustibles i carburants 4400 3000 7400
9-22110 Productes de neteja i acondicionament  1500 700 2200
9-22200 Serveis Telecomunicacions 5200 1500 6700
9-22400 Primes d'assegurances 4300 1500 5800
9-22699 Altres Despeses Diverses 14000 6000 20000
9-22708 Servei de recaptació BASE 5300 2000 7300
3-22713 Vigilància piscina 8000 2000 10000
9-22714 Estudis i treballs tècnics 10000 10000 20000
9-22715 Festes Majors i Populars 23000 7000 30000
9-23120 Del personal no directiu 2000 500 2500
0-31000 Interessos 2000 1000 3000
1-46300 A mancomunitats 4800 1500 6300
1-48006 Altres transferències -infraestructures agràries 1500 1000 2500
3-60001 Excavacions arqueològiques del Puig Roig 15000 10000 25000

4-61000 
Arranjament camins i zon. Recre. esbarjo parc 
salut 20000 10000 30000

1-61001 Obres arranjament,carrers,fonts,ps. Carretera 290000 32000 322000
3-62200 Obres condicionament escoles 900 10000 10900
3-62204 Obres estructura edifici usos esportius 40000 25000 65000
3-62205 Obres reparació piscina 1000 4000 5000
1-62301 Millora xarxa aigua potable 2000 4000 6000
9-62401 Adquisició vehicle ajuntament 0 3000 3000
3-68200 Casal Flor de Maig 4000 5000 9000
9-68202 Arranjament edifici municipal.calefacció fàbrica 1000 1500 2500
  TOTALS MODIFICACIONS:……………….. 644900 170000 814900

 

Finançament : 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ………....……………. 202.678,50 €
 

2.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no 
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les. 
 
06. ASSUMPTES VARIS: 
 

A continuació es dona compte dels següents documents: 
- E-mail de la Creu Roja de Tarragona informant de la possibilitat de realitzar un Taller 
d’Internet per la gent gran del municipi. 
- Petició de subvenció de l’Ajuntament al Consell Comarcal del Priorat, per l’ensenyament 
de les arts plàstiques a l’escola del municipi, pel curs 2011/2012. 
- Escrit de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, enviant Resolució 
mitjançant la qual s’aprova el Pla triennal de tala, poda i estassada de vegetació pel 
manteniment de línies elèctriques aèries, presentat per l’empresa ENDESA pel període 
2012/2014. 
- E-mail del Consell Comarcal del Priorat notificant l’aprovació d’un expedient de 
modificació del servei d’atenció domiciliària de dos veïns del municipi. 



 

 

 
 
 
 
 
07. MOCIONS: 
MOCIÓ EN  DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL, 
DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL  
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local 
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses 
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant 
l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva 
dependència funcional de l’administració general de l’Estat. 
Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que 
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i 
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi 
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que 
tenen les seves competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i 
ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del 
problema del sector públic. 
Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en 
la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou 
el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els 
ajuntaments catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen el 12’9% 
de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als ciutadans, 
i les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, 
CEO). 
Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim 
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model 
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal 
previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització 
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local 
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea 
d’Autonomia Local. 
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular 
de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que 
desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer 
perillar la prestació de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra de 
20.000 habitants que no té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de 
municipis, turístics, de muntanya,etc  equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya 
el 73% del deute de les corporacions locals correspon a municipis de més de 20.000 
habitants. 
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de 
serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i 
els serveis municipals.  
Per tot això, la Corporació Municipal en ple, per unanimitat dels sis membres assistents 
dels set que la componen, ACORDA: 
PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases 
reguladora del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se 
realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local. 
 



 

 

 
 
 
 
 
SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen 
com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és 
potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i 
acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la 
realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia 
local i de suficiència financera que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes 
mesures, que sota l’excusa de la crisis econòmica, amaguen el desig de substituir el 
model actual per un centralista que vol impedir la prestació eficient de serveis públics, 
que requereixen la proximitat com a factor indispensable.  
TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de 
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, 
s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les 
competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides 
econòmiques detallades en la Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi 
és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de serveis. 
QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i 
com a garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una 
tecnocràcia sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que 
l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap 
estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma 
desinteressada en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un 
empobriment de les funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat. 
CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes 
les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la 
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb 
qualitat els serveis públics.    
SISÉ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta 
Europea d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a 
l’administració més propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a que 
recolzi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on aquests 
tinguin la funció de prestador i  mancomunador de serveis per als ens local, per tal de 
que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció. 
SETÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del  Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al 
Congrés dels diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya. 
 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT 
L’ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES: 
 

La Resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 
com l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també 
sol·licita a altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure 
el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament 
social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge 
de l’Any Internacional: “Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, 
reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn. 
 



 

 

 
 
 
 
 
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus 
integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones 
usuàries i del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia 
catalana: l’agricultura, el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, 
l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les 
empreses, el transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses 
democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, 
l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament econòmic i social 
de totes les persones, incloent també els col·lectius més desafavorits. 
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una 
cooperativa, i l’activitat econòmica de  les 300 cooperatives més grans equival a la 
desena economia mundial. A  Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, 
conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores 
d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, 
l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de 
l’economia catalana 
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que 
reuneixin els principis i els trets característics que demostren diàriament les 
cooperatives. 
Per tot això, la Corporació Municipal en ple, per unanimitat dels sis membres assistents 
dels set que la componen, ACORDA: 

• Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea 
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.  

• Col·laborar amb les organitzacions representatives del cooperativisme i la Generalitat 
de Catalunya en la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives en el conjunt 
de ciutats i pobles de Catalunya. 

• Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin en el 
conjunt de ciutats i pobles de Catalunya. 

•  Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast dels  ajuntaments  per  donar  
a  conèixer  la  fórmula  cooperativa  a  les  persones  emprenedores  que  s’atenen 
des  dels  diferents  dispositius municipals.  

• Donar a conèixer aquesta resolució a la Confederació de Cooperatives de Catalunya. 
 
MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA (CIU, 
ERC, ICV, SI i DC) PER L’EXERCICI DEL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ: 
 

Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes 
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, 
afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquest 
catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de la nostra realitat nacional 
al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació d’estabilitat econòmica i regeneració en 
les formes de Govern, a canvi del reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i 
un cert nivell d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també 
des del catalanisme, una proposta que ha  plantejat una redefinició complerta de l’Estat 
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents 
nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment, ja des 
dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de l’Estat propi, 
entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya trobaria un marc de relació 
estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de la Península Ibèrica i d’Europa. 



 

 

 
 
 
 
 
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat vehicular el 
seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i aprofundiment 
democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat els avenços assolits 
respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç d’aquest període és 
clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat. Les 
propostes d’acord que han significat els estatuts d’autonomia de 1979 i 2006, la 
col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i a l’euro, la contribució a la 
modernització econòmica i al progrés democràtic, han topat amb una clara voluntat de 
recentralització i de laminació de l’autogovern –expressada amb les continuades 
invasions competencials i, de forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal 
Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos 
continguts en els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en 
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i 
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal continuat durant 
aquest període equivalent anualment al 8% de la creació de riquesa que avui posa en 
perill la cohesió social i el progrés econòmic. 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha portat a 
una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, econòmics i  polítics a 
proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat propi, tant dependent o 
independent com la resta d’Estats europeus, que tingui per objectiu servir al benestar, 
el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen 
o condició, és vist avui com una necessitat inajornable per una part creixent de la 
ciutadania de Catalunya. El passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i 
catalanes va protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de 
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva els 
manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que Catalunya 
esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en aquests 
moments, és compartit per una part molt important de la societat catalana, que reclama 
que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat; eina imprescindible per fer front 
als reptes de la nostra societat. 
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb plena 
llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques 
parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 12 de desembre de 
1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble català no renunciava al dret 
a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la possibilitat <<d’incrementar les cotes 
d’autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació dels drets 
nacionals a les circumstàncies de cada moment històric>>. 
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant  
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar la 
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent: 
Resolució 
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per l’enorme 
èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels carrers de 
Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.  
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta anys, una 
part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la transformació de 
l’Estat   espanyol   per   poder-hi   encaixa r  sense   haver  de  renunciar  a  les  nostres  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern, ni a la nostra continuïtat com a 
nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades 
respostes són avui una via sense recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa 
basada en el dret a decidir. 
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci el seu 
propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir lliurement i 
democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el 
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la 
llengua pròpies. 
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els agents 
socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme 
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat 
internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal que la ciutadania de 
Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, 
foment del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena. 
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya pugui 
determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern a fer una 
consulta prioritàriament dins la propera legislatura.  
Per tot això, la Corporació Municipal en ple, per unanimitat dels sis membres assistents 
dels set que la componen, ACORDA: 
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada el 27 
de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el futur de 
Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català. 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
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 20/06/12, realitzant tota una 
sèrie de preguntes als regidors Sr. Jesús Asens, Carmel Asens i a ell mateix, 
manifestant que han comentat les mateixes i que farà de portaveu dels dos regidors. 
Preguntes adreçades al Sr. Jesús Asens i Bargalló, regidor de Serveis municipals i 
urbanisme: 
- Primer en quin estat es troba la Declaració de nul·litat del Decret d’Alcaldia sobre el 
lloguer de l’immoble  situat al C. Lluís Companys, 2 (casa metge), d’aquest municipi. 
- Segon explicacions sobre l’Informe del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació 
de Tarragona sobre l’expedient del contracte de lloguer de l’immoble situat al C. Lluís 
Companys, 2 (casa del metge), d’aquest municipi, contingut i actuacions recomanades. 
El Sr. Alcalde respon que es va demanar informe al SAM i que estan buscant les 
solucions que siguin més avantatjoses per l’ajuntament. 
Preguntes adreçades al Sr. Carmel Asens i Blanch, regidor d’Agricultura, Governació, 
Medi Ambient i Paisatge: 
Referent a les actuacions i solucions previstes dels vessaments il·legals, pel 
desviament del tub de la depuradora, al Barranc de la Vila. 
El Sr. Alcalde respon que aquest tema tal i com s’ha dit ja està en marxa. 
En quan al resultat econòmic detallat de les festes majors d’estiu d’enguany. 
 



 

 

 
 
 
 
 
El Sr. Alcalde respon que poden passar per l’ajuntament a mirar-ho quan vulguin, 
encara que no està tancat del tot perquè falten un parell de factures, entre elles la 
neteja. 
L’última pregunta dirigida al Sr. Alcalde, per la qual es notifica que d’ara endavant el 
grup municipal Masroig Agrupat utilitzarà com a mitjà de comunicació amb aquest 
ajuntament el correu electrònic, per tant demanen se’ls hi faciliti un correu electrònic per 
aquestes comunicacions, en el seu defecte utilitzaran el que es posa a disposició de la 
ciutadania a la web, i que és: aj.masroig@altanet-org, I que per les notificacions 
dirigides al seu grup que aquestes es facin a l’adreça: masroigagrupat@gmail.com.  
El Sr. Alcalde respon que s’ho miraran i si es possible no hi haurà problema, i que ja 
se’ls informarà.  
Un cop finalitzades les preguntes presentades, intervé el Sr. Fernàndez que manifesta 
haver sentit per la radio una informació que afecta al poble, com és la línea d’alta tensió 
que travessa el nostre terme, s’interessa per si l’ajuntament ha fet alguna actuació. 
El Sr. Carmel Asens comenta que si, i explica que és una línea que passa solapada a 
la que ja ens travessa, i que des de l’ajuntament s’han presentat una sèrie 
d’al·legacions. 
La Sra. Lacome manifesta que afecta Falset, Pradell i Masroig. 
Manifestant el Sr. Alcalde que el Consell Comarcal del Priorat recolzarà les actuacions 
preses per aquests tres municipis.  
La Sra. Lacome per la seva part pregunta per l’assumpte de la gravera, comentant que 
en principi no es farà, responent el Sr. Alcalde que ja s’han realitzat els tràmits 
necessaris i sembla ser que no es farà. 
La Sra. Lacome comenta que revisant els Decrets de pagament de sous hi ha una 
baixada en l’import de la nòmina dels treballadors del juny a la última, aclarint-li que pot 
ser degut a que hi ha un treballador menys i a la baixa d’una treballadora. 
El Sr. Fernàndez sol·licita poder tenir més temps per consultar la documentació del ple, 
ja que per l’horari de treball dels regidors tenen poca estona per fer-ho. 
 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 20,11 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         
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