
 

 

 
 
 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 23 D’ABRIL DE 2012 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 20.00 hores del dia vint-i-tres 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 ordinària 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 ACTES SESSIONS ANTERIORS 
 
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna observació a les 
actes de la sessió ordinària, celebrada el dia 23 de febrer de 2012 i l’acte de la sessió 
extraordinària, celebrada el dia 16 d’abril de 2012, 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 són aprovades 
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 20 de febrer de 2012 al dia 18 d’abril 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  que enguany fa 100 anys de la portada d’aigües i preparant 
els actes, vam descobrir amb satisfacció que un senyor descendent del Masroig 
era una imminència com a pintor, aquest senyor es deia Joan Ferrer Pedrol, ell va 
néixer a Terrassa però la seva mare era del poble, i es va casar a Capçanes i com 
que també fa 100 anys del seu naixement es lligaria una exposició seva amb els 
actes de la portada d’aigües. El dia 20 de maig, començaríem els actes, vindrà el 
President de la Diputació, el rebrem a l’ajuntament, ve com a visita institucional, 
per tant conto que hi serem tots,  des de l’ajuntament s’anirà als rentadors, es faran 
tot un seguit d’actes, s’han tret fotos de l’època que estaran exposades, es faran 
els parlaments, es descobrirà la placa commemorant els 100 anys de la portada de 
les aigües i després s’anirà al casal on s’inaugurarà l’exposició del pintor, que 
estarà exposada fins el dia 27. Aquest dia es farà la cloenda on es farà una 
xerrada, aquest senyor a banda de la seva faceta de pintor també va fer de poeta i 
algunes de les seves obres han estat musicades, per tant es farà un concert amb 
una orquestra i l’acte el clausurarà el Director Territorial de Cultura, seran set dies 
de celebració de  

- Com Ajuntament comunicar-vos que el 16 de juny hi haurà la Festa del Vi solidari, 
que l’Ajuntament col·laborarà en tot el que convingui, tant material, instal·lacions i 
personal. 

 
03. APROVACIÓ REVISIÓ PADRÓ MUNICIPAL A 01-01-2012:  

 

ANTECEDENTS 
 

Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró 
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2012, que recullen el resultat de les 
actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011. 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions 
produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en 
endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la 
coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes de 
març de 2012. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament 
de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 

2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la 
Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional 
d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 
2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual 
del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials 
de població. 
 

Per  tot  això, el Ple,  per unanimitat , ACORDA: 
 

Primer. Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró 
municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2012, i que 
contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011. El 
resum  que s’aprova es el següent: 



 

 
 
1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 

  CONCEPTES                    TOTAL      HOMES       DONES 
 

Població de dret a 1 de gener de 2012   553  288   265 
 

Segon. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2012 que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants 
empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la 
Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del 
padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
04. ADHESIÓ  A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER AL INDEPENDÈNCIA: 
 

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que 
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els 
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment 
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la 
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com 
també el Pacte Internacional dels Drets Civils i polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 
de juliol de 1977, que en els seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a 
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i 
procuren també pel seu desenvolupament econòmic, social i cultural”. 
 

Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs  recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que 
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici 
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus 
mitjans de subsistència. Els estats en aquet pacte, incloent-hi aquells que tenen 
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les 
disposicions de la Carta de les Nacions Unides”. 
 

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i 
promoure els seus interessos comuns i genèrics. 
 

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que 
els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat 
Decret 110/1996, 
 

Atès el contingut del text dels estatuts de l’Associació de Municipis per la 
Independència i per tot l’exposat,  el Ple municipal per unanimitat, Acorda: 
 

Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic 
en data 14 de desembre de 2011. 
 

Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 



 

 
 
Tercer.- Liquidar la quota anual de l’Associació com a municipi adherit, per import de 
75,50 €.   

Quart.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 

Cinquè.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació 
amb totes les facultats previstes en els Estatuts.   
 

Sisè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 
 
05. ASSUMPTES VARIS: 
 

A continuació es dona compte dels següents documents: 
- E-mail de l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, comunicant que els propietaris d’animals de l’espècie equina  
els han d’inscriure en un registre a l’Oficina Comarcal. 
- E-mail dels Serveis Territorials de Salut, Agència de Protecció de la Salut, informant de 
l’inici del Pla de consum de fruita del curs 2011/2012 a l’escola del nostre municipi. 
- E-mail del Consell Comarcal del Priorat, informant de la presentació del nou programa 
que s’engegarà juntament amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
anomenat 6x4 l’objectiu del qual és dinamitzar i promocionar les diverses activitats que es 
facin des dels Serveis Territorials i el Priorat. 
- Escrit de l’Ajuntament del Masroig al Consell Comarcal del Priorat, sol·licitant autorització 
per enretirar quatre cartells propietat del Consell Comarcal, que estant en mal i es troben 
situats al nostre terme municipal. 
- La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, envia la Resolució d’aprovació del 
Pla triennal de tala, poda i estassada de vegetació per al manteniment de línies 
elèctriques aèries presentat per Red Elèctrica de Espanya pel període 2012/2014. 
- L’Institut Nacional d’Estadística comunica la proposta de xifra de població a 1 de gener 
de 2012, essent de 563 habitants. 
- L’Associació del Parkinson de les comarques de Tarragona, sol·licita com cada any l’ajut 
econòmic per fer front a la despesa del servei de Fisioteràpia pels seus associats i 
residents al nostre municipi. 
- Certificat de Secretaria-Intervenció, conforme l’Ajuntament del Masroig no té obligacions 
pendents de pagament. 
- Escrit de l’Ajuntament del Masroig als Serveis Territorials del Departament de Salut, 
sol·licitant informe sobre la reglamentació sanitària que hi ha per tapar els nínxols amb 
pladur. 
 
06. MOCIONS: 
 

MOCIÓ PER TAL QUE EL GOVERN CATALÀ LIQUIDI EL DEUTE AMB ELS 
AJUNTAMENTS O ESTABLEIXI URGENTMENT UN CALENDARI DE PAGAMENT: 
 
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que preocupant. 
A la falta d’un model de finançament local que el municipalisme reclama fa anys s’han 
sumat la manca de recursos de les administracions de Catalunya i de l’Estat, motivada 
per  la  crisi econòmica i els dèficits i compromisos acumulats d’exercicis anteriors. Això  



 

 
 
condiciona encara més, la capacitat dels municipis per a fer front a les seves 
obligacions i a les necessitats dels seus veïns i veïnes. 
 

Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les 
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració més 
propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda legalment –els 
anomenats serveis impropis que, segons estudis recents, suposen un 30% del 
pressupost anual i, per tant, tampoc compten amb recursos assignats. 
 

A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors els últims 
mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que el govern de 
Catalunya ha fet per al manteniment de diversos serveis pels motius expressats 
anteriorment. 
 

Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de 20 
d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i 
abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia 
pendent. En els casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar 
l’any, un calendari per al pagament del Deute de la Generalitat amb els Ajuntaments 
que integrés el conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i 
vinculats. 
 

La Corporació Municipal en Ple i per unanimitat dels set membres assistents dels set 
que la componen, ACORDA: 
 

Primer. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute el més aviat possible i 
de forma prioritària, i si mes no que estableixi, amb caràcter d’urgència, un calendari 
pel pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals. 
 

Segon. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat i a les entitats 
municipalistes. 
 
MOCIÓ PER MANTENIR LA SISENA HORA A LES ESCOLES PÚBLIQUES DE 
CATALUNYA: 
 

El dia 16 de juny de 2011, el Parlament de Catalunya va aprovar la següent moció 
sobre la sisena hora en l’educació primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs 
escolar: 
 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
 

a) Mantenir la sisena hora en tots els centres públics d’educació primària de Catalunya 
el curs 2011-2012. 

 

b) Presentar una anàlisi sobre el cost de la sisena hora des que es va introduir, una 
avaluació de l’ impacte d’aquesta mesura en la millora de la qualitat de l’educació de 
l’escola pública de Catalunya i una avaluació de l’ impacte en la millora del nivell 
d’aprenentatge de l’alumnat. 

 

c) Garantir que qualsevol reformulació de la mesura de la sisena hora es faci amb el 
consens del Parlament i de la comunitat educativa, i dins l’estratègia global de 
reducció del fracàs escolar en l’escola pública  de Catalunya. 

 

d) Presentar al Parlament un pla de xoc contra el fracàs escolar durant el proper 
període de sessions. 



 

 
 

La FaPaC fa una crida a la responsabilitat del Govern de la Generalitat per acatar la 
moció del Parlament de Catalunya que l’insta a mantenir la sisena hora a totes les 
escoles públiques el curs vinent. La federació es mostra disposada a continuar 
col·laborant per sumar, multiplicar i construir en l’educació dels nostres fills i filles. 
 

La FaPaC celebra la decisió del Parlament de Catalunya de demanar al Govern de la 
Generalitat el manteniment de la sisena hora a totes les escoles públiques durant el 
curs vinent. 
 

La federació reclama al Govern de la Generalitat acatar el mandat del Parlament per 
ser la veu de la sobirania popular i fa una crida a la responsabilitat de la conselleria 
d’Ensenyament per tal de fer realitat l’ofensiva contra el fracàs escolar que de ben 
segur s’assolirà amb la continuïtat de la sisena hora. 
 

En aquest sentit, la FaPaC, com ha fet sempre, mostra la seva disposició a continuar 
col·laborant per sumar, multiplicar i construir en l’educació dels nostres fills i filles, una 
aposta estratègica que, ara més que mai, exigeix caminar en una mateixa direcció. 
 

La FaPaC continuarà en la seva línia defensant l’equitat en el sistema educatiu. La 
federació manté activa la seva campanya web “La sisena hora, també a la pública” que 
ja suma més de 1.700 adhesions d’AMPA, particulars i entitats al manifest en defensa 
d’aquesta mesura fruit del Pacte Nacional per l’Educació. 
 

Per tot això, al Ple de l’Ajuntament del  Masroig, per unanimitat, ACORDA: 
Primer.- Donar suport a la FaPaC en la seva reivindicació de mantenir la sisena hora a 
totes les escoles públiques de Catalunya. 
 

Segon.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que doni compliment a la 
moció aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la sisena hora en l’educació 
primària i l’elaboració d’un pla contra el fracàs escolar. 
 

Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell Comarcal del Priorat per tal que doni 
suport de la mateixa manera a les reivindicacions de la comunitat educativa de 
Catalunya. 
 

Quart.- Donar trasllat d’aquest acord a la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del 
Parlament, als grups parlamentaris que varen aprovar la moció i a la FaPaC i a l’Escola 
Onze de Setembre del Masroig. 
 
MOCIÓ PER RECLAMAR QUE L’ESTAT ESPANYOL FACI EFECTIVA LA 
TRANSFERÈNCIA DEL 0,7% DELS FONS PROVINENTS DE  L’IRPF DESTINATS A  
PROGRAMES DE COOPERACIÓ I VOLUNTARIAT SOCIALS: 
 

Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria d’acollida i integració de persones immigrades, joventut, polítiques 
de gènere, serveis socials, voluntariat, menors i promoció de les famílies en el seu  
article 114.2: “correspon a la Generalitat, en matèries de competència exclusiva, 
l’especificació dels objectius als quals es destinen les subvencions estatals i 
comunitàries europees territorialitzables, i també la regulació de les condicions 
d’atorgament i la gestió, incloent-hi la tramitació i la concessió.  
 

Atès que el Govern de l’Estat no ha acatat la Sentència del Tribunal Constitucional 
178/2011, del 8 de novembre de 2011, en relació a les bases reguladores per a la 
concessió  de  subvencions  sotmeses  al  règim  general  de  subvencions  de l’àrea de  



 

 
 
serveis socials, famílies i discapacitat, i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al 
recurs 6507/2009, del 16 de desembre de 2011, amb relació a les bases i a la 
convocatòria de subvencions per a la realització de cooperació i voluntariat social amb 
càrrec a l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques. 
 

Atès que ambdues sentències recents del TC i del TS, confirmen la doctrina del 
Tribunal Constitucional que es va fixar en la sentència 13/1992, en què s’estableix que 
l’Estat pot destinar fons a subvencions en matèries de competència exclusiva de les 
comunitats autònomes, especificant-ne la destinació i regulant les seves condicions 
essencials d’atorgament, fins on ho permet una competència genèrica, bàsica o de 
coordinació, però sempre ha de deixar marge a les comunitats per concretar amb major 
detall l’afectació o el destí, i, al menys, per desenvolupar i complementar la regulació de 
les condicions d’atorgament de les ajudes i la seva tramitació. 
 

Atès que, en el Ple del Congrés dels Diputats del passat 21 de febrer, es va votar en 
contra de la transferència a la Generalitat de la recaptació que es realitza a Catalunya 
de l’IRPF destinat a finalitats socials. 
 

Per tot això, la Corporació Municipal en Ple i per unanimitat dels set membres 
assistents dels set que la componen, ACORDA :   
 

PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en la consecució de 
la reivindicació històrica d’assolir el traspàs dels fons provinents de l’assignació 
tributària a fins socials de les declaracions de la renda de les persones físiques que 
corresponen a Catalunya.  
 

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de 
l’Estat a acatar la Sentència del Tribunal constitucional 178/2011 del 8 de novembre de 
2011 i la Sentència del Tribunal Suprem relativa al recurs 6507/2009 del 16 de 
desembre de 2011. 
 

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de 
l’Estat a que traslladi el contingut de les esmentades sentències a la convocatòria de la 
declaració de la renda del 2012, perquè la Generalitat reguli, tramiti, resolgui i liquidi les 
subvencions derivades del 0,7% de l’impost sobre la renda de les persones físiques. 
 

QUART.- Donar suport a totes les accions legals que el Govern de la Generalitat de 
Catalunya consideri necessàries en el supòsit que el Govern de l’Estat es negui a 
complir les sentències del Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem, en referència a 
aquest tema i detallades anteriorment. 
 

CINQUÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya i a tots els Grups parlamentaris del Parlament, 
així com al del Govern de l’Estat espanyol i als membres de la Taula del Tercer Sector 
a través de la seva presidenta. 
 
MOCIÓ PER LA RESTITUCIÓ I DOTACIÓ DEL FONS PER LA INTEGRACIÓ, 
ACOLLIDA I REFORÇ EDUCATIU DELS IMMIGRANTS ALS PRESSUPOSTOS 
GENERALS DE L’ESTAT PER A 2012: 
 

ANTECEDENTS 
 

Atès que els darrers anys Catalunya ha esdevingut un dels principals territoris 
d’arribada  d e població  estrangera  d’Europa,  que  la  població  d’origen  immigrant ha  



 

 
 
passat del 3% al 16% en poc més d’una dècada, que aquesta és present al 98% dels 
947 municipis de Catalunya, i que 115 dels quals compten amb més d’un 20% de 
presència de població estrangera al seu terme municipal. 
 

Atès que la nova immigració ha transformat el país i ha comportat un nou repte per als 
ens locals catalans, en especial degut a l’absència de recursos i capacitat d’actuació 
per part dels municipis a l’hora de donar resposta al ràpid creixement de la població 
nouvinguda, la transformació de ciutats i pobles i l’increment de les necessitats de 
serveis a les persones. 
 

Atès que el municipi ha estat l’administració de primera recepció de la població 
nouvinguda en matèria d’estrangeria, participació política i gestió de la diversitat; que 
l’empadronament ha representat per molts immigrants la primera forma de 
documentació i accés a determinats serveis socials, i que els informes d’inserció social i 
d’habitatge adequat han jugat també un paper fonamental en els processos de 
regularització via arrelament i reagrupament familiar. 
 

Atès que l’Administració General de l’Estat no ha dotat els ajuntaments de les 
capacitats i els mitjans necessaris per fer front a aquesta situació fins l’any 2005 amb la 
creació del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, a 
instància de la Generalitat de Catalunya 
 

Atès que gràcies al Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants 
s’han implementat les aules d’acollida i els plans educatius d’entorn del Departament 
d’Educació i la creació de la convocatòria de subvencions de la Secretaria per la 
Immigració de la Generalitat de Catalunya als ens locals.  
 

Atès que els ajuntaments han esdevingut la primera administració on s’han dissenyat i 
posat en pràctica les primeres iniciatives, programes i polítiques d’acollida i cohesió, i 
que han generat els primers espais de participació política amb la creació de consells 
locals de participació de les persones immigrants, així com els primers plans 
d’interculturalitat i diversitat. 
 

Atès que, segons el resum dels acords de l’Executiu de l’Estat per als pressupostos 
generals per a 2012, el Consell de Ministres ha acordat reduir en un cent per cent la 
partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants, adscrit 
al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, passant dels 67 milions d’€ del 2011 a 0€ per 
a 2012, liquidant de facto la partida creada perquè les comunitats autònomes 
recolzessin els programes encaminats a aquestes polítiques d'integració. 
 

Per tot això, la Corporació Municipal en Ple i per unanimitat dels set membres 
assistents dels set que la componen, ACORDA :   
 

PRIMER.  Instar al Govern de l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la 
Integració, Acollida i Reforç Educatiu dels Immigrants als Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que 
permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit. 
 

SEGON.  Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que exigeixi al Govern de 
l’Estat la dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu 
dels Immigrants als Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 de, com a mínim, els 
mateixos recursos destinats el 2011, que permetin finançar les actuacions que 
desenvolupen els ens locals en aquest àmbit. 
 

 



 

 
 
TERCER.  Instar als Grups parlamentaris al Congrés dels Diputats que durant el tràmit 
parlamentari de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2012 facin esmenes 
per a la dotació de la partida del Fons per a la Integració, Acollida i Reforç Educatiu 
dels Immigrants de, com a mínim, els mateixos recursos destinats el 2011, que 
permetin finançar les actuacions que desenvolupen els ens locals en aquest àmbit. 
 

CINQUÈ.  Trametre aquest acord a la Secretaria  General d’Immigració i Emigració, a 
la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i als Grups 
parlamentaris al Congrés dels Diputats. 
 
07.PRECS I PREGUNTES: 
A continuació, l’Alcalde obre el torn dels precs i preguntes, responen una sèrie de 
preguntes presentades per escrit de data 19 pel Grup Municipal de Masroig Agrupat. 
1. Demanda d’invitació d’assistència del nostre grup a l’obertura de sobres per 

l’elecció del nou cafeter del casal Flor de Maig. 
El Sr. Alcalde, respon que l’acte és públic per tant no hi ha cap inconvenient, per 
assistir. 
El Sr. Fernàndez comenta que havien entès que era per invitació de l’Alcalde. 
El Sr. Alcalde respon que és invitació als interessats en presentar oferta. 
La Sra. Lacome comenta si es sap quan serà. 
El Sr. Alcalde comenta que s’acaba el termini el 4 de maig i després es farà la 
invitació i tenen 7 dies per presentar les propostes. 
El Sr. Asens pregunta si als que no han refusat a presentar-se també se’ls hi farà. 
Responent l’alcalde que la invitació es farà tant als interessats com a tots els que 
no han refusat presentar-se. 
La Sra. Lacome pregunta per l’actual cafeter. 
Responent l’alcalde que de moment aguantarà fins al canvi. 

2. Informació de la previsió d’obres a executar durant l’any 2012 i justificació de la 
prioritat per la de la pista d’esports davant de moltes altres actuacions més 
peremptòries. 
El Sr. Alcalde, respon que va sortir la convocatòria de subvencions de la Diputació i 
per les quantitats que podíem rebre per les obres, van creure que la pista tal i com 
està es podria arreglar la pavimentació fins a la pista, deixar-ho a nivell, desaiguat, 
la instal·lació de la llum i fer un lavabo per discapacitats.  
Envers les obres que estan projectades teníem previst de fer una actuació pel 
centenari de la portada d’aigües, però que degut a la pluja del passat mes de març 
en que van caure 30 o 40 litres les conduccions de l’aigua no van donar prou, 
rebentant la canonada i provocant danys i hem demanat al SAM com a obra 
extraordinària poder intubar les aigües i pluvials i fer-les arribar fins al barranc, cosa 
que comportarà que haurem de fer la rasa, posar la canonada i tot el del capdavall 
que està més malament poder-ho pavimentar, deixant-ho tot en condicions.     
La Sra. Lacome comenta que semblava ser que estava mal fet tot allò. 
El Sr. Fernàndez, diu que el problema venia perquè baixava aigua d’un tub gran i 
arribava a un de petit llavors era com un embut, i no donava. 
El Sr. C. Asens puntualitza que en aquell punt s’ajunta molta aigua, ja que baixa la 
de la cuneta de la carretera, de tota aquella zona, inclús tota la de la zona del 
Camp de Futbol.   
 



 

 
 

3. Informació sobre l’estat de les negociacions per a l’obertura del centre de dia i, si 
de cas, sobre la utilitat que es pensa donar a la sala de que es disposa i que roman 
inactiva. 
El Sr. Alcalde informa que es van iniciar contactes amb l’administració, per tal de 
saber com estava per poder-ho posar amb marxa, de moment la resposta va se 
que fins al 2013 quedava aparcat i que pel 2013 si poguéssim tenir un estudi de les 
necessitats de la població i si no n’hi havia prou amb els nostres veïns, poder afegir 
algú dels pobles del voltant, i durant el 2013 que es pogués presentar per poder 
tirar-ho endavant. 
Mentrestant l’ús de la instal·lació serà per realitzar activitats que pugui necessitar 
l’Ajuntament. 
Però continuarem per veure si es podrà tirar endavant la funció de centre de dia. 

4. Lliurament al nostre grup d’una còpia de la clau de la sala a on ens  reunim 
habitualment per no haver de fer més gestions que la d’informar prèviament abans 
de fer-la servir. 
El Sr. Alcalde comenta que parlarà amb l’agutzil perquè els hi faciliti una còpia de 
les claus, que si necessiten informació dels horaris que s’utilitza la sala se’ls hi 
donarà. 

5. Lliurament a qui ho demani de les còpies de vídeo dels plens que l’ajuntament 
enregistra. 
El Sr. Alcalde comenta que no es faran còpies de vídeo, no està previst i que si algú 
vol filmar-ho que no hi ha cap impediment. 

L’alcalde comenta si hi ha alguna cosa més. 
Intervenint el Sr. Fernàndez comentant que ja que s’ha parlat d’obres, els agradaria saber 
si hi ha algun informe de l’Ajuntament vell, si s’ha anat a revisar, ja que si fa 2 o 3 anys 
que es va tancar per estat precari, voldrien saber com està ara. 
Responent el Sr. Alcalde que l’han anat a veureu i està previst que juntament amb el 
tècnic es vagi a mirar el seu estat, ja no solament per l’ajuntament si no també pels veïns 
en general. 
També el Sr. Fernàndez pregunta sobre el tema del Parkinson, responent la Sra. Lacome 
que aquest assumpte ja el va aclarir per telèfon amb la secretària. 
La Sra. Lacome comenta referent al tema de les obres que a banda de l’ajuntament vell, 
també hi ha la preocupació per l’estat dels carrers en general. 
Responent el Sr. Alcalde que tant aviat com surtin subvencions, els carrers són prioritaris 
per l’estat d’alguns d’ells com el C. Pinyeres, Compte d’Azara, pujada Sant Bartomeu, que 
ja es tenen les memòries perquè es van demanar a la legislatura anterior al Pla d’Obres i 
Serveis, però no van arribar diners per tot el que es va demanar. 
La Sra. Lacome vol fer constar com a grup, que al poble hi ha un clima d’inseguretat cada 
vegada més gran, es sap que amb set dies hi ha hagut dos baralles importants, també 
que cada dia hi ha més droga i que ara ja no s’amaga, que aquest fet els preocupa per la 
joventut i pels fills, i que estaria bé sensibilitzar sobre el tema de les drogues. 
El Sr. Alcalde li pregunta que demanaria exactament si una xerrada, o una conferència. 
La Sra. Lacome recalca poder fer una xerrada que tracti una mica sobre els perills i 
conseqüències, ja que fora bo conscienciar una mica a la gent. 
El Sr. Alcalde comenta que no fa massa dies va haver de trucar als mossos per una 
actuació en una casa del poble que intentaven entrar-los-hi. 
 



 

 
 
El Sr. Fernàndez comenta també que va veure unes persones caminant per la teulada 
d’una casa del poble, que pot reconèixer qui son. 
El Sr. Alcalde recalca que encara que si està al damunt, quan es veu alguna cosa així, la 
gent ha de trucar i denunciar-ho. 
El Sr. C. Asens comenta que ja que es va reconèixer qui eren, proposa referent als 
diversos incidents, cridar als possibles responsables a l’Ajuntament i parlar amb ells, 
advertint-los. 
El Sr. Fernàndez recalca que s’hauria de cridar a ells i als pares ja que són menors, i posa 
el seu grup en disposició d’assistir a aquesta reunió. 

 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 21,00 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         

          


