
 

 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2012 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 19.30 hores del dia vint-i-tres de febrer 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. 
 

El Sr. Alcalde intervé donant la benvinguda a la Sophie, com a nova regidora de 
l’Ajuntament del Masroig, la qual mostra la credencial. 
 
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 23 de desembre 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 dos vots en contra del Sr. Fernàndez i el Sr. Cambeiro.  
 
02. PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA SRA. SOPHIE MARIE-PIERRE 
LACOME: 
 

Formalitzada per la senyora Luisa  Fernandez i Rué la renúncia al càrrec de regidora de 
l’Ajuntament del Masroig, i integrada en el Grup Municipal de  Masroig Agrupat, com a 
resultat de les eleccions municipals celebrades el passat dia 22 de maig de 2011 i, la 
presa de raó d’aquesta per part de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 
182 i 208 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general y en la 
Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatiu locals. 
 

Tramesa per la Junta Electoral de Central la credencial del membre suplent,  la senyora  
Sophie Marie-Pierre Lacome, inclosa a la llista de candidats presentada per l’agrupació 
d’electors  de  Masroig  Agrupat, d’acord amb el que disposa l’art. 37.2  del Reial Decret  



 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals i art.195 de la Llei Orgànica 5/1985, 
de 19 de juny, del Règim Electoral General, cal formalitzar la presa de possessió del nou 
regidor.  
 

Comprovada la credencial pel Sr. Alcalde es pregunta a la Sra.  Sophie Marie-Pierre 
Lacome,  si accepta el càrrec de regidora de l’Ajuntament del Masroig i atès que aquest 
respon afirmativament, es procedeix a prendre-li jurament o promesa en els següents 
termes: 
 

“ Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament del Masroig amb lleialtat al Rei, i guardar i fer 
guardar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”, a la qual cosa la Sra. 
Sophie Marie-Pierre Lacome respon que  jura i pren en aquell moment possessió del 
càrrec. 
 

El Sr. Alcalde dona la benvinguda a la nova Regidora, la qual dona les gràcies . 
 
03. 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 desembre de 2011 al dia 19 de febrer 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 s’ha realitzat una segona retirada de vehicles abandonats pel 
nostre terme municipal, i que s’han retirat un total de vuit vehicles. 
- Que les obres del Parc de Salut resten pràcticament finalitzades, ja s’ha executat l’obra, i 
resta pendent la col·locació del cartell informatiu, dels bancs i paperera. 
- Que està previst iniciar-se la recollida selectiva de l’oli domèstic el proper mes de març, 
recollint-se en principi el dijous mes a prop del dia 15 de cada mes, perquè agafi les 
menys festes possibles, no obstant això es farà un pregó recordant el dia que s’efectuï 
d’aquesta recollida. 
La Sra. Lacome, pregunta a quin horari es farà la recollida. 
El Sr. Carmel Asens li respon que igual que la resta de recollida selectiva, que l’oli està 
previst que vagi amb botelles d’aigua i el que es tirarà al contenidor serà la botella d’aigua 
plena d’oli.  
- Que es va efectuar una reunió amb els representants dels camins, van venir alguns 
d’ells, una de les qüestions van ser en quins camins s’havien d’actuar, se’ls hi va dir que 
es faria un seguiment, es va comentar el tema d’escampar el formigó i qui el repartiria, ja 
que cada cop els pagesos són més grans. 
Es va suggerir que a més a més o dins d’aquesta actuació, si es podria passar una 
anivelladora pels camins, havent-se fet la consulta, responent afirmativament a la 
realització d’aquest nou tipus d’actuació. 



 

Intervé el Sr. Fernàndez comentant que se’n alegrava que s’hagués fet la consulta tal i 
com es va quedar al seu dia. 
- El Sr. Alcalde comenta que enguany fa 100 anys de l’arribada de l’aigua al poble, que es 
farà una commemoració s’intentarà fer alguna activitat, i que enguany també coincideix 
amb el centenari d’un descendent del Masroig, un artista, pintor, escultor, poeta, que és 
un parent llunyà de Ca la Sofia. 
- També informa el Sr. Alcalde que està previst que la Creu Roja faci una conferència de 
“Primers auxilis a la llar” que es farà el proper 27 de març. 
 
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, el compte de recaptació de voluntària liquidable anual, el 
compte de recaptació de voluntària no liquidable anual i el compte de recaptació no 
liquidable , corresponents a l’any 2011, de data 16 de desembre de 2011,  els quals 
són trobats conformes i aprovats amb quatre vots a favor, que constitueixen majoria 
absoluta i tres abstencions del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i la Sra. Lacome, acordant-
se 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. 3  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 20 d desembre de 2011, redactada pel Tècnic Director de l’obra, 
l’arquitecte Sr. Felipe Guerra i Garcia, amb un import d'obra executada de 17.195,17 
euros. 

- Certificació d'obra núm. 4 i última  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 31 de desembre de 2011 i l’acta de preus contradictoris 
d’aquesta mateixa data, redactades pel Tècnic Director de l’obra, l’arquitecte Sr. 
Felipe Guerra i Garcia, amb un import d'obra executada de 7.532,95 euros. 

 

Seguidament la Corporació Municipal, s’examinen les certificacions d'obres i l’acta de 
preus contradictoris, les quals les troba conformes i ajustades als  treballs executats, 
aprovant-les amb quatre vots a favor, que constitueixen majoria absoluta i tres vots en 
contra del Sr. Fernàndez , el Sr. Cambeiro i la Sra. Lacome. Manifestant el Sr. 
Cambeiro que el tubs de desguàs de la teulada eren lletjos i les aigües van conduïdes a 
les parets del mur, podent provocat humitats al mateix.  
S’acorda que les certificacions d’obres siguin tramitades enfront l’organisme 
corresponent, al sol efecte de poder rebre les subvencions atorgades. 
 
06. ASSUMPTES VARIS: 
 
 

A continuació es dona compte dels següents documents: 
- L’Associació de Joves “La Garnatxa Borda” comuniquen la intenció de celebrar una festa 
en motiu de la revetlla de Cap d’Any a la sala Teatre del Casal Flor de Maig i per tant 
sol·liciten poder utilitzar la sala anomenada. 



 

- La Parròquia Sant Bartomeu, exposa que té previst celebrar el dia 01 de gener un 
pessebre vivent a la Plaça de l’Església, i demanen poder fer ús de la plaça. 
- Sol·licitud a l’Excma. Diputació de Tarragona d’una subvenció pel jaciment del Puig Roig 
del Roget, per l’exercici 2012. 
- Notificació del Consell Comarcal del Priorat, comunicant la concessió de la subvenció 
per l’arranjament i millora dels camins del Terme Municipal. 
- La Direcció General de Qualitat Ambiental ha previst publicar una convocatòria de 
subvencions per fomentar la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de la 
il·luminació exterior durant l’any 2012, condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en els Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2012. 
- E-mail del Servei d’Assistència Municipal, Medi Ambient, Salut, Salut Pública i Territori, 
comunicant obertura període sol·licitud assistència tècnica control instal·lacions 
d’abastament d’aigua potable i control higienico-sanitari de piscines d’ús públic. 
- Carta portaveu grup municipal Masroig Agrupat, comunicant que ha finit termini per 
resoldre la nul·litat del Decret de l’Alcaldia, pel lloguer de l’immoble situat al carrer 
President Companys, 2 de la localitat. 
- E-mail Federació de Municipis de Catalunya, trameten Resolució sobre el deute de la 
Generalitat amb els Ajuntaments. 
- Fundació Esclerosi Múltiple, sol·licita col·laboració de l’Ajuntament amb una petita ajuda 
econòmica de 100,00 euros per lluitar contra l’esclerosi múltiple i els seus efectes socials. 
 -E-mail fundació formació i treball, comunicant les dades de recollida de roba durant 2011 
al nostre municipi. 
 
07. MOCIONS: 
MOCIÓ SOBRE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DEL MASROIG A L’ASSOCIACIÓ 
DE MUNICIPIS PER A LA 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, 
Per tot l’exposat la Corporació Municipal en ple, per unanimitat, ACORDA: 
PRIMER.- Donar recolzament i suport a l’associació d’ens locals denominada 
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA, constituïda a Vic el 14 de 
desembre passat, amb l’objecte de defensar l’assoliment d’un estat propi, els drets 
nacionals que corresponen a Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat 
que Catalunya pugui exercir el seu dret a decidir. 
SEGON.- Trametre còpia de la moció a l’Associació de Municipis per la independència. 
 
08.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. El Sr. Cambeiro intervé, preguntant si el dia de Carnaval a la nit, a la disco mòbil es 

va demanar fiança. 
El Sr. Alcalde, respon que a l’organitzar-ho l’Ajuntament, no hi va haver fiança. 
El Sr. Cambeiro, manifesta que el Bar el portava un particular. 
El Sr. Fernàndez, comenta que era una festa pel poble, però el que en treia benefici 
era una altra persona. 

2. El Sr. Cambeiro, explica que el Sr. Florenci va rebre una carta, conforme tenia les 
teules malament del seu nínxol del cementiri municipal, i que al revisar-ho ell no 
era, si no que eren els nínxols del costat els que ho tenien malament. 
Responent el Sr. Alcalde que es va fer una revisió amb l’arquitecte tècnic, i es van 
fer cartes a tots els propietaris de nínxols dels blocs, que tenien algun desperfecte 
a les teulades, que potser no era el seu cas, però que es va fer a tots els propietaris 
del bloc de nínxols.  

3. El Sr. Fernàndez, diu que ja que s’ha tractat el tema cementiri, manifesta que ha 
rebut queixes de diversos veïns, envers el sistema que tenen algunes funeràries de 
segellar les làpides dels nínxols, ja que últimament al Masroig ho fan amb pladur, 
voldria saber si aquest sistema és legal.  
La Sra. Lacome comenta que ens hauríem d’informar de la reglamentació sanitària 
que hi ha al respecte. 
El Sr. Cambeiro comenta que aquesta manera està prohibida i que s’hauria d’avisar 
a la funerària. 
El Sr. Alcalde respon que es faran les consultes oportunes al Departament de 
Salut. 

4. El Sr. Fernàndez exposa que ja que s’ha atorgat una subvenció per arreglar els 
camins, proposa que com que cada cop els pagesos són més grans, s’hauria de 
treure una partida per manteniment, perquè les obres les realitzes algú extern als 
mateixos. Que no ens basem solament amb els 7.000,00 euros de la subvenció. 



 

El Sr. Alcalde respon que s’intentarà fer un manteniment general dels camins. 
5. El Sr. Fernàndez, pregunta sobre el tema de qui paga el gasoil del Casal. 

El Sr. Alcalde li respon, que el gasoil el paga l’Ajuntament. 
El Sr. Fernàndez, pregunta perquè el paga l’Ajuntament. 
El Sr. Alcalde, li respon que l’anterior entitat de gestió que era la Recreativa, ja ho 
pagava des del primer moment que es va posar l’aparell de calor-fred, pagant la 
factura de l’electricitat, doncs estava connectat al comptador elèctric de l’entitat, i 
que igualment a l’agafar-ho l’Ajuntament, aquest ho ha continuat pagant, ja sigui 
elèctric en un principi o gasoil posteriorment. 
El Sr. Cambeiro, comenta que el primer any que es va posar la bomba de calor no 
es va fer funcionar.   
Igualment el Sr. Fernàndez pregunta sobre si l’Ajuntament paga la llum del Casal. 
Responent el Sr. Alcalde que la llum del Bar no la paga l’Ajuntament, que només es 
paga la llum que pagava la Recreativa de la resta de l’edifici. 
El Sr. Carmel Asens, comenta que la calefacció de gasoil no ha costat gens 
d’arreglar, i que si no funcionava era només per deixadesa. 
La Sra. Lacome manifesta que tot aquest problema surt arrel del desastre de la 
Recreativa. Que la persona que regenta el Bar té un negoci que ha de cuidar, i no 
entén com es paga la despesa del Casal tant d’ara com d’abans. 
El Sr. Alcalde exposa que el funcionament del Casal depèn de la interpretació que 
es tingui de la funció, missió i servei que ha de donar aquest edifici. 
El Sr. Cambeiro manifesta que no es pot regalar tot. 
El Sr. Fernàndez comenta que és un negoci i que si les condicions han baixat en 
picat, s’haurien de tornar a revisar i plantejar-ho tot de nou. 
La Sra. Lacome, manifesta que si se l’ajuda, també se li pot demanar unes 
condicions, i que les compleixi, ja que la gent jove no rep les condicions 
adequades. 
El Sr. Fernàndez pregunta si s’han canviat les condicions inicials. 
Manifestant el Sr. Alcalde que el lloguer és el mateix, amb l’augment de l’IPC. 
El Sr. Cambeiro, manifesta que no es compleixen les condicions primeres que es 
van fer públiques.  
El Sr. Jesús Asens comenta que actualment amb els temps que corren, no en 
funciona cap de negoci. 
Manifestant el Sr. Alcalde que de negoci l’Ajuntament no en té cap, que el que 
pretén es donar un servei al poble el millor possible. 

6. El Sr. Fernàndez exposa que la gravació del plenari que fa l’ajuntament és una 
gravació pública i que té millor objectivitat que la seva, sol·licitant una còpia de la 
mateixa. 
 Responen el Sr. Alcalde que ho tindran en comte. 

7. El Sr. Fernàndez pregunta com està l’assumpte de la declaració de nul·litat del 
Decret de l’Alcaldia de l’arrendament de l’habitatge del c/ President Lluis 
Companys. Que s’ha de tenir en compte que hi havia un informe negatiu de 
Secretaria. 
Manifestant el Sr. Alcalde que el SAM, informarà jurídicament, i que ens atendrem 
al que jurídicament diguin. 

8. La Sra. Lacome, pregunta sobre la Xerrada d’impulsors comarcals de cultura, i si 
des de l’ajuntament es van avisar a totes les entitats.  



 

Responent la Sra. Beltran que l’avís el van fer des del Consell Comarcal del Priorat, 
que va ser un primera Xerrada per recollir les dades de les entitats culturals de la 
comarca, que a banda d’ella l’única entitat del poble que hi va assistir va ser el 
Canya i Gram i que pretenen fer més xerrades anuals. 
El Sr. Fernàndez pregunta si s’avisarà a les altres entitats en properes xerrades. 
Manifestant la Sra. Beltran que si. 

 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 20,30 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         

          


		2012-04-24T13:30:14+0200
	CPISR-1 C JOSE RIUS VALLES


		2012-04-24T13:33:36+0200
	CPISR-1 Mònica Vernet i Bargalló




