
 
 
 

 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2011 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 20.00 hores del dia vint-i-tres de desembre 
de l’any dos mil onze,  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. 
Luisa  Fernàndez i Rué. 
 

SECRETÀRIA: 
Mònica Vernet i Bargalló 
 
Abans de començar el ple el Sr. Alcalde, ensenya i manifesta que ja es disposa de 
l’informe dels Serveis d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, envers la 
possibilitat de gravar els plens de l’Ajuntament, i que aquest conclou que la 
jurisprudència més recent ha canviat la seva argumentació, possibilitant la gravació del 
ple per part de públic, per aquest motiu es podran gravar els plens i l’Ajuntament també 
procedirà a gravar-los. 
 
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 24 d’octubre de 2011, 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 en contra del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i  la Sra. Fernàndez,   
al·legant que no l’aproven perquè hi ha coses que van dir i no queden reflectides en la 
redacció.  
 
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 d’octubre de 2011 al dia 19 de desembre de 2011, 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. 
 
Al finalitzar Intervé la Sra. Fernàndez preguntant en quant als Plans d’ocupació, quins 
candidats s’havien presentat del poble, si se’n havia fet difusió, quins criteris es seguien 
i si s’havien demanat uns requisits determinats per la persona que havia de realitzar el 
Pla. 
 
Responent el Sr. Alcalde, que de moment hi havia tres candidats, que s’havia fet difusió 
amb comunicats i pregons. I en quan als criteris i requisits respon la Sra. Beltran, que 
s’ha demanat un nivell de formació de Batxiller, formació Professional o equivalent, 
coneixement de català i situació. 
 
El Sr. Alcalde comenta que a partir d’ara fora millor que es seguissin els punts de 
l’ordre del dia perquè aquest assumpte estava previst informar-lo dins del punt 
d’informes de l’alcaldia. 
 
- INFORMES D’ALCALDIA : 
 

El Sr. Alcalde informa que des dels Serveis Territorials del Servei d’Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, ens han comunicat la Resolució de l’atorgament de la 
subvenció del pla d’ocupació per la contractació d’un monitor per realitzar les tasques 
d’integració social i noves competències en l’entorn digital, que es troba pendent  de 
realitzar la selecció corresponent dels candidats que tramet l’Oficina del SOC de Móra 
d’Ebre, que quan enviïn els possibles candidats es farà la selecció (entrevista) i que haurà 
d’estar contractat abans de 31-12-2011.  
 
El Sr. Alcalde, manifesta que s’han realitzat diverses peticions de subvenció fetes per 
entitats del municipi i se’ls hi han concedit subvencions pel manteniment i per 
l’organització d’actes tant a les Puntaires, com a la Coral i a les Dones.   
 
També informa que està previst pels dies 29 i 30 de desembre l’organització d’un Parc de 
Nadal dins del poble. 
 
També assabenta als reunits que properament s’iniciarà la campanya de recollida de l’oli 
domèstic, que ja està instal·lada la carcassa, que es repartiran a cada domicili per la seva 
recollida, un embut, un adaptador, i que encara no està previst quants dies al mes 
passaran.  Intervé el Sr. Fernàndez preguntant com serà aquesta recollida, informant-li la 
Sra. Beltran i el Sr. Asens que serà una recollida porta a porta i si algú vol anar a llençar-
ho als contenidor hi podrà anar, també es comunica que els contenidors ja estan 
instal·lats. 
  
Intervé el Regidor Sr. Andreu Fernàndez,  demanant al Sr. Alcalde que si el proper punt  
del dia podria deixar-se per l’últim, responent-li aquest,  l’impossibilitat  d’accedir a la 
seva petició degut a que la sessió ja està iniciada, i es desenvolupa d’acord amb l’ordre 
del dia el qual no pot alterar-se, comentant-li que si li hagués comentat abans li era 
igual posar aquest punt abans de precs i preguntes. 
 

 



 
 
 
 

03. PRESA DE RAÓ DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA Sra. LUISA  
FERNÁNDEZ I RUÉ DE L’AJUNTAMENT: 
Atès  l’escrit de data 03 de novembre de 2011, presentat per  la senyora Luisa  
Fernandez i Rué, regidora electe d’aquest ajuntament, i que pertany al Grup Municipal 
de Masroig Agrupat, a resultes de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011, 
manifestant la voluntat de renunciar al càrrec de regidor d’aquesta corporació, adduint 
motius personals, la Corporació municipal en Ple  i per unanimitat adoptar els següents 
ACORDS: 
1r.- Prendre coneixement de la renúncia formulada per la Sra. Luisa  Fernandez i Rué  
al càrrec de regidor electe de l’Ajuntament del Masroig, integrat en el Grup Municipal de 
Masroig Agrupat. 
2n.- Declarar la vacant del lloc i que es posi de manifest a l’administració electoral als 
efectes previstos als articles 182 i 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
règim electoral general i en la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral 
Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals. 
3r.- Sol·licitar de la Junta Electoral Central l’expedició de la corresponent credencial de 
la regidora a favor de la Sra. Sophie Marie-Pierre Lacome, tot això segons es desprèn 
de la llista electoral de l’agrupació d’electors de Masroig Agrupat per figurar l’esmentat 
senyora com a quart membre de la formació política de Masroig Agrupat i no havent 
renunciat a ser proclamada electe. 
4r.- Notificar fefaentment a la Sra. Sophie Marie-Pierre Lacome, la recepció, en el seu 
cas, de l’esmentada credencial als efectes establerts por la normativa de règim local, 
de forma que rebuda la mateixa, pugui prendre possessió en el primer Ple que dugui a 
terme aquesta Corporació. 
El Sr. Alcalde li agraeix la companyia durant aquests sis mesos i li dona la paraula 
La Sra. Luisa Fernandez,  s’acomiada dels assistents  i comenta que es una llàstima no 
poder finalitzar la present sessió amb els companys de grup, agraint el treball en 
conjunt en aquest període, i deixant la porta oberta en un futur per poder treballar de 
nou pel poble. 
Finalitzada la intervenció abandona el saló de plens.    
 
04. 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 la Taxa d’escombraries de l’any 2011,  a data 31 d’ octubre de 2011,  els 
quals són trobats conformes  i aprovats amb quatre vots a favor, que constitueixen 
majoria absoluta i dos vots en contra del Sr. Fernàndez i el Sr. Cambeiro  i s’acorda 
retornar-los degudament  diligenciats a l’organisme emissor. 
 
05. APROVACIÓ CERTIFICACIONS  D'OBRA:    
 

A continuació es dóna compte de les certificacions d'obres que ha estat presentades en 
aquest Ajuntament, per la seva aprovació si fa el cas, les quals s’enumeren tot seguit: 
 

- Certificació d'obra núm. 1  de l'obra inclosa al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 
de 2011, titulada "EDIFICI PER A USOS ESPORTIUS 2ª FASE", obra núm. 
826/20011, de data 17 d’ octubre de 2011, redactada pel Tècnic Director de l’obra, 
l’arquitecte Sr. Felipe Guerra i Garcia, amb un import d'obra executada de 28.658,82 
euros. 

 
 



 
 
 
- Certificació d'obra núm. 2  de l'obra inclosa al Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 

de 2011, titulada "EDIFICI PER A USOS ESPORTIUS 2ª FASE", obra núm. 
826/20011, de data 17 de novembre de 2011, redactada pel Tècnic Director de 
l’obra, l’arquitecte Sr. Felipe Guerra i Garcia, amb un import d'obra executada de 
17.153,86 euros. 

 

Seguidament la Corporació Municipal, s’examinen les certificacions d'obres, les quals 
les troba conformes i ajustades als  treballs executats, aprovant-les amb quatre vots a 
favor, que constitueixen majoria absoluta i dos vots en contra del Sr. Fernàndez i el Sr. 
Cambeiro,  acordant-se que siguin tramitades enfront l’organisme corresponent, al sol 
efecte de poder rebre les subvencions atorgades. 
 
06. APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2012: 
 

ANTECEDENTS 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012. 
L’interventora i la secretària de l’Ajuntament han emès els informes favorables que figuren 
a l’expedient. 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 

FONAMENTS DE DRET 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la legislació vigent i 
els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i 
empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional. 
 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 
171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 
22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 

Per tant, la corporació municipal en ple amb quatre vots a favor, que constitueixen majoria 
absoluta i dos vots en contra del Sr. Fernàndez i  el Sr. Cambeiro ,  ACORDA: 
 

1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el qual, resumit per 
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el 
següent: 

 
INGRESSOS Pressupost de l’entitat 

 
A) OPERACIONS CORRENTS  
1. Impostos directes 
2. Impostos indirectes 
3. Taxes i altres ingressos 
4. Transferències corrents 
5. Ingressos patrimonials 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Alienació  d'inversions reals 
7. Transferències de capital 
8. Passius financers 
9. Actius financers 

 
69.000.- 
 4.000.- 
95.500.- 

              195.000.- 
20.000.- 

 
 

--- 
358.500.- 

--- 
--- 



 
 
 

 
  TOTALS INGRESSOS 

 
742.000.- 

 
 

DESPESES 
 

 
Pressupost de l’entitat 

 
A) OPERACIONS CORRENTS 
1. Despeses de personal 
2. Despeses en béns corrents i serveis 
3. Despeses financeres 
4. Transferències corrents 
 
B) OPERACIONS DE CAPITAL 
6. Inversions reals 
7.Transferències de capital 
8. Actius financers 
9. Passius financers 

 
 

             123.000.- 
             193.500.- 

       3.500.- 
      23.000.- 

             

             
             388.000.- 

--- 
--- 

       11.000.- 
 
 TOTALS DESPESES 

 
    742.000.- 

 
 

2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost. 
 

3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 

4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província 
i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils durant el 
qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 

5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra 
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, 
quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
07. ACORD DE RENOVACIÓ D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL 
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES 
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA:  
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument 
que possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, 
aprovant el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 
de setembre de 2009. 
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels 
sobres, valorades les propostes presentades, en sessió de 16 de juny de 2010 el 
Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local va adjudicar 
definitivament la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL. 
Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els 
Contractes del Sector Públic. 
 



 

 
Que tal i com es contempla en el plec de clàusules, i examinada la proposta 
presentada per Unión Fenosa Comercial, SL, vistos els informes emesos, el Comitè 
Executiu en sessió de 25 d’octubre de 2011 ha acordat al renovació de l’acord marc 
per al subministrament elèctric, per un termini de 12 mesos. 
En conseqüència, s’acorda per unanimitat formalitzar el present acord de renovació de 
l’adhesió acordada en sessió plenària de data 23-12-2011, entre les parts d’acord amb 
les següents: 
S’ACORDA 
Primer.- Que el municipi del Masroig renova l’adhesió a l’acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya 
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local. 
Segon.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ 
València 231, 6º, 08007, Barcelona). 
 
8. PROPOSTA  D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PRIORITAT, PER IMPULSAR EL 
PROCÉS DE LA CANDIDATURA DE LA COMARCA DEL PRIORAT A LA LLISTA 
DE PATRIMONI MUNDIAL: 
 

     A continuació la Presidència, dona compte als reunits que el passat dia 12 de 
novembre s’efectuà una jornada  per compartir experiències de processos d’altres 
territoris que han estat declarats Patrimoni de la Humanitat, a la Cartoixa d’ Escaladei, 
organitzada  per l’Associació PRIORITAT, informant que en representació dels nostre 
Ajuntament van assistir els  regidors  Sr. Carmel Asens i el Sr. Jesús Asens. 
      

     Atès que l’Associació Prioritat, té com un dels objectius impulsar el procés de la 
candidatura de la comarca del Priorat  a la llista  del Patrimoni Mundial, l’adhesió  la 
mateixa significa la suma d’esforços necessaris per aconseguir un reconeixement 
merescut, que dignifica la memòria dels que ens han llegat el paisatge que tenim i 
demostra la voluntat d’encarar el futur amb criteris de respecte i estima al paisatge que 
cada dia fem i ens fa. 
 

    Atès que tots els reunits mostren la seva conformitat  en adherir-se a l’Associació 
Prioritat, ja que els objectius que planteja són del tot lloables, suposant un plus afegit per 
l’imatge de la nostra comarca, la Corporació municipal en  Ple i per unanimitat, ACORDA: 
 

Primer.-. Adherir-se a l’Associació Prioritat, per impulsar el procés de la candidatura de la 
comarca del Priorat  a la llista  del Patrimoni Mundial. 
Segon.- Liquidar una  quota anual  de soci adherit a l’entitat de 150,00 €. 
Tercer.- Autoritzar al Sr. Alcalde-president d’aquest Ajuntament el Sr. Josep Rius i Vallés  
a signar quanta documentació faci falta en relació al present acord. 
Quart.- Traslladar aquest acord a l’Associació Prioritat als efectes oportuns. 
 
Intervé el Regidor Sr. Andreu Fernàndez, comentant que troba molt correcta aquesta 
adhesió, que és bo per la comarca, i que s’ha de tenir en compte que això implica unes 
obligacions a nivell de terme municipal, que creu que al Masroig encara hi ha feina a fer 
i que espera que puguem estar a l’alçada. 
 
09. ASSUMPTES VARIS: 
 
 

A continuació es dona compte dels següents documents: 
 



 
 
 
- Comunicació Consell Comarcal del Priorat, de data 18 d’octubre, envers l’aprovació de 
les aportacions a realitzar pels Ajuntaments de la comarca el 2n. Trimestre de l’any 2011 
del conveni de Serveis Socials.  
- Escrit de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, comunicant la recepció de la 
documentació relativa al Compte general de 2010 de l’ajuntament. 
- Comunicació del Consell Comarcal del Priorat, de data 01 de desembre, envers 
l’aprovació de les aportacions dels ajuntaments de la comarca pels casos de SAD 
corresponents al tercer trimestre del 2011. 
- Comunicació del Consell Comarcal del Priorat, de data  01 de desembre, envers 
l’aprovació de les aportacions dels ajuntaments de la comarca pels professionals dels 
serveis socials corresponents al tercers trimestre del 2011. 
- E-mail de l’Associació Catalana de Municipis enviant un Manifest en motiu de la Diada 
internacional contra la violència de gènere, per l’eliminació de la violència envers les 
dones i al qual s’hi adhereix la Corporació Municipal per unanimitat de tots els membres 
assistents. 
 
10. MOCIONS: 
MOCIÓ PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ 
 

Atès que una de les reivindicacions històriques de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) i del municipalisme català és un finançament just pels ens locals. 
 

Atès que l’ACM vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans amb 
l’objectiu de garantir la suficiència financera. 
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és 
preocupant i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura econòmica, que 
comporta dificultats en la prestació de serveis, alguns bàsics, als nostres ciutadans. 
 

Atès que l’article 219.3 EAC incorpora una garantia específica derivada del principi de 
connexió entre competències i despesa, de manera que “tota nova atribució de 
competències ha d’anar acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris 
necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el 
finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats”. 
 

Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha d’aprovar 
la seva pròpia llei de finances locals (…)”. 
 

Atès la diferència existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos que els 
catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat – que provoca que milions 
d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal. 
 

Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte Fiscal 
just per Catalunya que pal·liï històric dèficit que suporten Catalunya i els catalans, 
petició que abandera el Govern del país. 
 

Atès que el president de la Generalitat va manifestar al president de l’ACM, el seu 
compromís a desenvolupar una llei de finançament local genuïnament catalana que 
garanteixi la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, 
suposarà un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment 
més adequats a la nostra realitat. 
En conseqüència, la corporació municipal en ple i per unanimitat,  ACORDA: 
 

Primer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances locals que 
suposi una millora en el finançament dels governs locals. 
 

 



 
 
 
Segon.- Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, 
en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya 
i també dels governs locals. 
 

Tercer.- Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de Catalunya, als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a l’ACM. 
 
11.PRECS I PREGUNTES: 
 
 

A continuació, l’Alcalde obre el torn dels precs i preguntes, comentant que al moment 
de fer-ho s’ha de deixar clar que és un prec o una pregunta. 
A continuació respon una sèrie de preguntes presentades per escrit  pel Grup Municipal 
de Masroig Agrupat. 
1. Referent a  l’ús, millora i manteniment d’espais públics, el Sr. Alcalde pregunta que 

s’aclareixi exactament a que es refereixen, el Sr. Fernàndez comenta que volen una 
mica d’explicació i saber quines directrius hi han per poder fer ús del Casal, sales, 
pista, o sigui de les instal·lacions d’ús públic. També si hi ha alguna millora o 
manteniment específic en alguna sala o lloc públic, com pot ser la Sala del Casal 
que té més polivalència dins del poble. El Sr. Alcalde li informa que en quan al 
Casal s’està adecentant amb una subvenció, que es va atorgar la legislatura 
anterior, que la primera vegada es va arreglar la sala de baix, que ara s’ha acabat i 
que de moment no hi ha cap més actuació a fer. Que en quan al manteniment, 
neteja s’intentarà portar-lo a terme amb el personal de l’ajuntament i com sempre 
amb la col·laboració dels veïns del poble, com es feia abans.   

2. En quan a la Casa del metge, còpia de la sol·licitud d’informe jurídic que aquest 
ajuntament ha fet, el Sr. Alcalde comenta que poden passar per secretaria quan 
vulguin a buscar-ho. 

3. Previsions i organització que aquest Ajuntament ha fet sobre la festa de Sant 
Sebastià. El Sr. Alcalde respon que es va parlar amb el jovent i l’Associació de Joves 
se’n farà càrrec de la festa  i que l’ajuntament ajudarà en tot el que faci falta. 
El Sr. Fernàndez pregunta sobre l’ús de la Sala del Casal, que anteriorment es feia 
dipositar una fiança per utilitzar-la, responent el Sr. Alcalde que tot continua igual que 
la sala no es deixa per ús particular, i que les entitats en poden fer ús dipositant una 
fiança. 
Intervé el Sr. Cambeiro comentant que està d’acord que s’ha d’ajudar a les entitats, 
però que no veu clar el tema de la fiança per la gent del poble, que són els joves i no 
van massa sobrats de diners.  
Responen la Sra. Beltran que la fiança és per si evitar que es produeixi algun 
desperfecte. 

4. Com està el tema de les rulots?, el Sr. Alcalde informa que s’ha obert un expedient 
d’investigació, sol·licitant al tècnic emeti un informe per determinar la quantitat que n’hi 
ha i que sabem pels forestals que estan fent un cens de rulots dels termes. 

5. Valoració, conclusions i previsions futures després de la reunió sobre el tema de 
l’Associació Recreativa Flor de Maig. Explicacions forma elecció Junta Gestora i 
previsions futures. El Sr. Alcalde informa que la Junta Gestora ja estava muntada, que 
es va haver de crear davant la necessitat d’organització de les festes del 2010 i al no 
haver-hi voluntaris que volguessin fer-se càrrec de l’entitat i que ells només van 
continuar el seguiment de l’anterior Junta Gestora, en quan al futur després de les 
reunions  de  l’ assemblea,  no  havent-hi  cap  voluntari i com que no es fàcil dissoldre  

 
 



 
 
 
l’entitat, es va parlar de deixar-la als mínims possibles i acabar de pagar els deutes 
pendents.  
El Sr. Fernàndez comenta que el tema aquest de la Junta Gestora, no acaba de calçar 
i com quedarà aquest assumpte. 
El Sr. Alcalde li respon que de la reunió van sortir diverses propostes que es podrien 
fer. 
El Sr. Fernàndez comenta si després les festes les gestionaria l’ajuntament. 
El Sr. Alcalde li respon que si, però que si algú les vols portar no hi haurà cap 
problema perquè ho faci. 
El Sr. Cambeiro diu que si es vol que algú es faci càrrec de l’entitat, s’ha de parlar clar 
i presentar-se tots els números a la gent i llavors potser algú ho agafaria. 
El Sr. Alcalde, comenta que es clar que els comptes han de quedar a cero i que l’any 
vinent si no hi ha res,s’haurà d’executar tot amb el pressupost de l’ajuntament. 

6. Explicació, per part del govern, d’algunes partides de l’expedient de suplement de 
crèdit, fent aplicació del romanent de tresoreria aprovat pel Decret de l’Alcaldia de data 
20 de setembre de 2011. El Sr. Alcalde comenta que poden passar per les oficines de 
secretaria quan vulguin a informar-se, també puntualitza que el Decret de l’Alcaldia 
acorda  l’inici de l’expedient i el que aprova l’expedient de suplement de crèdit és el 
ple. 

     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 21,05 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         
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