
 

 

 

 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 21 D’AGOST DE 2012 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 19.30 hores del dia vint-i-u d’agost 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: 
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 DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna observació a 
l’acta de les sessió ordinària, celebrada el dia 21 de juny de 2012, la qual es l’esborrany 
de la que 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;  l’ acta 
es aprovada amb quatre vots a favor, que constitueixen majoria absoluta i tres vots 
d’abstenció del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i  la Sra. Lacome.  
 
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 19 de juny de 2012 al dia 16 d’agost 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 : 
- S’ha acabat una part de la 1ª Fase de l’obra de la pista poliesportiva. 
- Va venir la Delegada d’Ensenyament es van anar a veure les escoles el paviment del 
davant i es va creure oportú que s’havia d’arreglar, han donat una subvenció per les obres 
que es van adjudicar al Joan Pere Méndez, l’únic que va presentar oferta dels 
constructors del poble.  
 



 

 

 
 
 

- Tal i com ens vareu pregunta l’altre cop, ja està nomenada de la Comissió de Festes que 
està integrada a banda dels 4 regidors que estem a l’equip de govern, hi ha 11 persones 
més. 
-  Referent al dia del ple extraordinari que havíeu demanat i que després vareu demanar 
l’anul·lació, nosaltres vam demanar als Serveis Jurídics de la Diputació de Tarragona que 
informessin envers aquest assumpte, els qual contesten concloent que la fonamentació 
en la que els recurrents basen el seu recurs per sol·licitar l’anul·lació de la sessió 
extraordinària, celebrada el dia 31-05-2012 per haver-se dictat fora del termini establert 
manca de fonament legal, ja que els recurrents es remeten a la normativa que és 
supletòriament aplicable a Catalunya, sense tenir en compte la que és directament 
aplicable, que és el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que en els termes que ens ocupen 
estableix el mateix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 
cosa que comporta que en aquest sentit, que la celebració de la sessió extraordinària de 
data 31/05/2012 s’ha fet en termes legalment establerts.  
El Sr. Fernàndez, sol·licita una còpia de l’informe. 
El Sr. Alcalde, respon que no hi ha cap problema, que ho sol·licitin. 
- S’han rebut de part de la Diputació de Tarragona la notificació d’unes quantes 
subvencions sol·licitades, se’n van demanar sis i n’han concedit quatre, les analítiques de 
l’aigua, demanats 3015,00 € ens donen 2233,51 € un 74% , els peridomèstics 1298,00 
donen un 74%, les piscines 8920,00 € donen un 6582,00 € un 73,80%, els parcs i 
itineraris saludables demanats 12444,76 € i donen 7840,00 € un 63 %, s’havia demanat 
també per canviar part de la canonada del pou al dipòsit, i les faroles de l’enllumenat i de 
moment no hi ha consignació. 
El Sr. Fernàndez comenta a la secretària si els informes de l’alcaldia haurien d’estar a 
disposició a l’hora de consultar la documentació. 
Responent la secretària que si, però que ella no ho tenia a disposició. 
Manifestant l’alcalde que ho havia preparat aquella mateixa tarda. 
La Sra. Lacome manifesta que en la redacció de les actes els informe o decrets de 
l’alcaldia no es redacta mai el detall dels mateixos. 
Comentant la secretària que al redactat es posa que es dona compte dels decrets de 
l’alcaldia adoptats des de l’últim ple i fins a la data, però no el detall dels mateixos, tal i 
com s’ha fet sempre. 
 
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 compte de recaptació de voluntària no liquidable, del  
padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica de l’any 2012,  a data 27 de juliol de 
2012,  els quals són trobats conformes  i aprovats amb quatre vots a favor, que 
constitueixen majoria absoluta i tres vots d’abstenció del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i  
la Sra. Lacome, dels set membres assistents dels set que la componen i s’acorda 
retornar-los degudament  diligenciats a l’organisme emissor. 
 
04. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2013:  
A continuació es dóna compte de l'escrit de data 05 de juliol de 2012,  del director dels 
Serveis Territorials del Departament d’ Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, en el que dóna a conèixer el calendari laboral per l'any vinent de 
2013, al mateix temps ens sol·licita les dates de les DOS FESTES de caràcter local del 
nostre municipi. 
 



 

 

 
 
Després de la deliberació dels membres assistents, la Corporació Municipal en ple i per 
unanimitat dels set membres assistents dels set que la componen, ACORDA: 
 Que els dos dies de Festa Local al municipi del Masroig, per l'any 2013, siguin: 

-  23  i 26  d'agost de 2013.- 
i que una certificació d'aquest acord sigui tramesa al  Director dels 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 dels següents documents: 
- Escrit Serveis Territorials del Departament de Cultura enviant resolució d’autorització 
d’una intervenció arqueològica preventiva jaciment Puig Roig Roget. 
- Comunicació Diputació de Tarragona de la concessió de subvenció  per les excavacions 
arqueològiques al jaciment del poblat protohistòric del Puig Roig del Roget de 12000,00 €. 
- Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua requerint es presenti la declaració de l’ús i la 
contaminació de l’aigua DUCA. 
- Escrit presentat pel Grup Masroig Agrupat, comunicant que procediran a presentar la 
denúncia per la no declaració de nul·litat de l’arrendament d’ús privatiu del bé públic de la 
casa metge. 
El Sr. Alcalde puntualitza que no es va donar resposta per escrit, ja que es va parlar amb 
el Sr. Fernàndez, i li va fer sabedor que no creien necessari realitzar el ple per aquest 
motiu. 
 
06. MOCIONS: 
 

MOCIÓ EN DEFENSA DEL PACTE FISCAL, UNA HISENDA I AGÈNCIA 
TRIBUTÀRIA PRÒPIA. 
 

Atès que el model de finançament local actual és notòriament insuficient per garantir la 
prestació de serveis públics bàsics pels ciutadans. 
Atès que la llei de les hisendes locals no té en compte el sistema institucional vigent a 
Catalunya i que no hi ha autonomia local sense suficiència financera, tal com proclama 
la Carta Europea d’Autonomia Local.  
Atès que les finances locals es regeixen pels principis de suficiència de recursos, 
equitat, autonomia i responsabilitat fiscal i que el Parlament ha d’aprovar la llei de 
finances locals. 
Atès que els municipis catalans reunits en el II Congrés de Municipis de Catalunya, van 
reclamar que la hisenda local sigui una competència exclusiva del Parlament de 
Catalunya així com el repartiment de la PIE per a tots els municipis catalans atenent a 
diferents principis com el d’asimetria i diferenciació.  
Atès que diferents estudis demostren que els ajuntaments que actualment estan 
inclosos en territoris en règim foral, reben de mitja més de 2,5 vegades que la mitjana 
dels ajuntaments catalans, en concepte de transferències per participació en tributs 
d’altra administració. 
Atès que el Parlament de Catalunya ha aprovat diferents resolucions per tal de que hi 
hagi un nou model de finançament de Catalunya que permeti la gestió dels nostres 
propis recursos fiscals i que el món local català no pot quedar al marge perquè un nou 
model de finançament ha de permetre gaudir de més ingressos pels nostres ens locals.  
Per tot això, la Corporació Municipal en Ple i per unanimitat dels set membres 
assistents dels set que la componen, ACORDA: 
 



 

 

 
 
PRIMER.- Reivindicar un nou pacte fiscal per a Catalunya, en la línia del concert 
econòmic, que garanteixi que la Generalitat pugui legislar, recaptar, gestionar i liquidar 
els nostres recursos fiscals.  
SEGON.- Donar suport al Govern de Catalunya en la defensa d’un nou pacte fiscal que 
permeti gestionar la hisenda pròpia i l’agència tributària, en els quals el món municipal 
hi ha de participar, que gestioni la recaptació, la liquidació i la inspecció de tots els 
tributs suportats a Catalunya, el que permetrà millorar de forma substancial els nostres 
propis recursos locals.  
TERCER.- Notificar aquesta resolució al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya i a les entitats municipals de Catalunya. 
 
07. PRECS I PREGUNTES: 
 

A continuació, l’Alcalde obre el torn dels precs i preguntes, exposant que s’ha rebut 
escrit del Grup Masroig Agrupat de data 20/08/2012, realitzant tot una sèrie de 
preguntes als regidors Sr. Carmel Asens i Sra. Cristina Beltran, que han comentat les 
mateixes i que farà de portaveu dels dos regidors. 
1. Pregunta a la Sra. Cristina Beltran: Quin és el pressupost de la Festa Major 2012: 
El Sr. Alcalde respon que el pressupost de la Festa Major, incloent orquestres, etc, uns 
19700,00 euros.  
La Sr. Lacome demana si pot ser una mica més detallat. 
Responen el Sr. Alcalde que hi ha diverses orquestres, divendres a la nit  La Màquina 
del Temps 3500,00 €, dissabte la Cimarron concert tarda i ball nit 6200,00 €, diumenge 
tarda espectacle i màgia uns 2000,00 € i a la nit Masroig Band 2500,00 €, espectacle 
pels petits sobre els 1000,00 € i cobla de sardanes  sobre uns 1000,00 €. 
La Sra. Lacome pregunta si l’espectacle dels petits està subvencionat pel catàleg de la 
Diputació. 
Comentant l’alcalde que tot el que es pugui entrarà pel catàleg de la Diputació. 
2. Pregunta a la Sra. Cristina Beltran: Hi ha algun pla específic de seguretat i alguna 
assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els actes de la Festa Major i sobre tot 
el correfoc? 
El Sr. Alcalde, respon que si que l’assegurança que tenim ho cobreix tot i està feta 
amb l’ACM. 
El Sr. Fernàndez, comenta que dins al correfoc per tal que ho cobreixi l’assegurança hi 
ha d’haver ambulància, bombers, ja que sembla que la normativa actual diu que es 
d’obligat ús. 
Responent el Sr. Alcalde, que està tot previst, que està establert posar pels carrers els 
cartells del recorregut i que s’ha comunicat el certificat de l’acte a la Direcció General.  
3. Pregunta a la Sra. Cristina Beltran. Quin tipus de relació laboral hi haurà entre els 
organitzadors/treballadors dels actes amb l’ajuntament? Tindran algun tipus de 
cobertura de risc? 
El Sr. Alcalde respon que no hi ha cap relació laboral ni retributiva. 
La Sr. Lacome pregunta si es voluntariat. 
Responent l’alcalde que sí. 
4. Pregunta al Sr. Carmel Asens: Quina es la llista de preus del bar del casal i la de la 
piscina aprovades per l’ajuntament segons el que deien les bases del concurs per a la 
concessió del servei? 
 
 



 

 

 
 
El Sr. Alcalde comenta que va mantenir una entrevista amb el llogater del casal, que 
els preus estan exposats, hi ha begudes que no hi ha hagut variació, però hi ha 
begudes que han variat el preu perquè s’ha canviat la botella per la llauna, pensem 
que els preus estan dins del mercat. 
El Sr. Fernàndez comenta que aquests preus dins de quin mercat estan dels de la 
costa o de l’interior, perquè hi ha begudes que no han canviat l’envàs i si que han 
sofert increment amb un tant per cent, creient que estan desmesurats els preus que es 
cobren per les rendes que hi ha pel poble. 
Comentant la Sra. Lacome que això s’hauria de mirar i que a la piscina és un luxe anar 
a fer el vermut.  
El Sr. Fernàndez comenta que no cal buscar ni els llocs mes cars ni els més 
econòmics, però amb els marges de benefici que hi ha si podrien mirar. 
En quan a la piscina el Sr. Alcalde comenta que a les bases no hi havia preus màxims.   
5. Pregunta al Sr. Carmel Asens: Quin és l’horari efectiu del servei de bar al casal i 
quines accions s’emprenen davant els possibles incompliments per part de 
l’adjudicatari? 
El Sr. Alcalde respon que l’horari es de 2/4 de 8 del matí fins a les 11 de la nit ara a 
l’estiu, a l’hivern és una hora menys, a les vigílies de festa fins a les 2 de la matinada. 
Els incompliments si són reiteratius venen sancionats tal i com preveu el contracte. 
El Sr. Cambeiro comenta que dimarts va tancar a les nou i mitja de la nit. 
El Sr. Fernàndez pregunta si no té cap vinculació amb la festa de la piscina el 
tancament del casal. 
El Sr. Alcalde comenta que va parlar amb ell, preguntant-li que havia passat, i li va 
comentar que havia dos persones prenen cafè, que va parlar amb ells i els hi va dir 
que no es trobava en condicions i va tancar. Explicant-li que havia estat una cosa 
puntual per l’estat en que es trobava en aquells moments.  
6. Pregunta al Sr. Carmel Asens: Quins serveis i millores compromesos per 
l’adjudicatari del casal en la seva oferta s’han implementat? 
El Sr. Alcalde respon que de tot el que hi havia a la relació com a mínim un 80%, s’ha 
cobert, ara a més a més s’està començant a implantar el menjar per a emportar a 
casa. 
La Sra. Lacome pregunta si és per Festa Major, que ella ja ho sabia però que quan 
demanés no et diuen el preu del menjar, només quins menjars fan. 
El Sr. Alcalde respon que ell no hi pot entrar en això. 
El Sr. Fernàndez pregunta si es fa ara per festes o serà continuo. 
La Sra. Lacome comenta que havia de ser continuo. 
El Sr. Alcalde respon que li consta que abans de festes, ja feia alguna cosa per 
emportar. 
El Sr. Carmel Asens diu que a ell el preu li van dir abans d’anar a buscar el menjar.  
7. Pregunta al Sr. Carmel Asens: Què pensa fer i quan amb la ferralla que té sense 
cap tipus de tancament ni cobriment en el solar de la seva propietat al carrer Comte 
d’Azara de la localitat? 
El Sr. Alcalde comenta que en aquest cas és una propietat privada, per tant es 
requerirà al tècnic perquè informi si existeix algun incompliment ¡, que s’ho vagi a mirar 
i ho informi. 
La Sra. Lacome pregunta si el tècnic és l’Hermenegild, si aquesta persona el nomena 
l’alcalde o com funciona, ja que fa molts anys que hi és. 
El Sr. Alcalde respon que ell ja si ha trobat. 
 



 

 

 
 
El Sr. Fernàndez pregunta si està en nòmina. 
Responent-li que si que està en nòmina. 
8. Pregunta al Sr. Carmel Asens: Quines actuacions empendrà l’ajuntament per a que 
el propietari de la parcel·la 41 del polígon 8 la netegi de rames i herbes que 
constitueixen un perill per a les cases colindants, instal·lacions elèctriques i 
telefòniques del poble? 
El Sr. Alcalde respon que igual com en l’altre cas, es requerirà al tècnic perquè informi 
i si hi ho considera adient s’iniciarà l’expedient. 
9. Pregunta al Sr. Carmel Asens: Per què el diumenge 19 d’agost d’enguany no es va 
poder veure el partit del Barça al casal quan en les bases del concurs era un requisit 
donar cobertura a aquest tipus d’acte esportiu? 
El Sr. Alcalde comenta que en la seva oferta diu textualment retransmissió 
d’esdeveniments esportius per televisió. Es va poder veure el partit que donava Gol 
TV, però no li va ser possible aconseguir la targeta de Canal + que transmetia el 
Barça, no obstant això té previst tenir contractades les dues cadenes privades per 
poder veure tots els partit que es transmetin. 
El Sr. Fernàndez comenta que espera que es demostrin els fets, perquè aquest fet no 
va agradar a la gent que estava allí.  
10. Pregunta al Sr. José Rius: Perquè l’ajuntament del Masroig tolera el vessament 
il·legal als aqüífers d’aigües residuals sense tractar? Que pensa fer al respecte i quan? 
El Sr. Alcalde respon que ell i el Sr. Carmel Asens el primer que van fer l’any passat, 
va ser una visita a l’ACA,  a Tortosa, essent ells sabedors de la nostra situació, no 
obstant es pren nota i se’ls hi comunicarà aquesta petició, ja que tenen la competència 
d’aquest assumpte. 
El Sr. Fernàndez comenta si afirma que es responsable l’ACA, i que no es 
responsabilitat de l’ajuntament 
Responent el Sr. Alcalde que si és assumpte de l’ACA. 
11. Igualment  es sol·licita que s’inclogui a l’ordre del dia una proposta de resolució per 
a ser votada pel ple i que comprometi el consistori a contractar abans d’un mes, amb 
empreses de reconeguda solvència les anàlisis químiques adients per a determinar la 
composició dels vessats als barrancs de les dues depuradores del municipi i lliurar una 
còpia de l’informe tècnic al nostre grup municipal. 
El Sr. Alcalde respon que no es pot incloure al ple, pel fet que s’ha d’adjuntar una 
proposta de resolució abans de la convocatòria del ple, i contractar una empresa per 
efectuar els anàlisis s’hauria de comprovar si és o no competència del ple o de 
l’alcaldia segons l’import.  
Un cop finalitzades les preguntes presentades, el Sr. Fernàndez demana que al proper 
ple hi hagin els informes de l’Alcaldia a disposició per poder veureu tot. 
La Sra. Lacome pregunta que ja que es parlava abans del Puig Roig, que es farà, o 
que es fa amb el Puig Roig, que fa anys que es parla d’ell, si treballa, però està tancat, 
si fa una caminada de tant en tant.  
La Sra. Beltran li respon que de moment es fan treballs d’investigació, excavació, 
neteja i consolidació, i que els diners que donen són per això. 
La Sra. Lacome pregunta pel museu. 
Responent la Sra. Beltran que s’està treballant perquè es pugui tirar endavant, però 
que no és tan senzill. 
La Sra. Lacome pregunta si les peces poden estar al poble. 
 
 



 

 

 
 
 
Responent la Sra. Beltran que en les peces si està treballant ara per veure si poden 
ser al poble, però que es necessiten uns requisits i no es tan senzill perquè estan 
disperses per diferents magatzems i museus i tot això depèn dels Museus de 
Catalunya. 
La Sra. Lacome proposa referent al tema dels pregons, que s’hauria de prendre alguna 
mesura perquè la gent que treballa fora del poble, i que no els pot escoltar perquè no 
són a casa a l’hora que els fan, tinguin alguna manera de saber el que s’ha pregonat i 
ja que s’està a l’era de les noves tecnologies que es puguin passar per e-mail, ò que 
es facin per la tarda. 
El Sr. Alcalde comenta que principalment es fan al migdia perquè es quan hi ha més 
gent al poble.  
El Sr. Fernàndez exposa que ells fan una proposta i demana que es busqui una millora 
en aquest sentit. 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 20,05 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         
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