
 
 

 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 19.30 hores del dia vint-i-quatre d’octubre 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 es planteja una qüestió per part d’una veïna a l’intentar fer la 
gravació del ple mitjançant una videocàmara. El Sr. Alcalde li diu que no pot gravar, i 
els regidors de Masroig Agrupat, pregunten el perquè, i el Sr. Alcalde comenta que des 
de secretaria es va fer al seu moment aquesta consulta verbal als serveis jurídics de la 
Diputació de Tarragona, i aquests van informar que era potestat de l’Alcalde la facultat 
de policia dels plens, i que ell considera que no s’ha de gravar. Tot i això com que ha 
passat un temps des de la última consulta i demanaran un informe jurídic a la 
Diputació. 
 
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 31 d’agost 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;  s’efectuen unes esmenes i  l’ acta es aprovada per unanimitat. 
 
02.  DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:  
Tot seguit es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia adoptats des de la última sessió 
plenària del dia 26 d’agost de 2011 al dia 19 d ‘octubre 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. 
 
 
 



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  
padrons de l’IBI de Urbana i de Rústica i dels preus públics i Taxes de l’any 2011,  a 
data 31 de agost de 2011,  els quals són trobats conformes  i aprovats amb quatre vots 
a favor, que constitueixen majoria absoluta i tres vots en contra del Sr. Fernàndez, Sr. 
Cambeiro i  la Sra. Fernàndez,   dels set membres assistents dels set que la componen 
i s’acorda retornar-los degudament  diligenciats a l’organisme emissor. 
 
04. SORTEIG DESIGNACIÓ MEMBRES MESA ELECTORAL, ELECCIONS 
GENERALS 20 DE NOVEMBRE DE 2011: 
 

A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent Llei 
Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les 
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de la 
mesa electoral que es constituirà el dia 20 de novembre de 2011, per a les Eleccions 
convocades mitjançant Reial Decret 100/2004, resultant les persones que s'expressen i 
per als càrrecs que es detallen. 
 

SECCIÓ: 1  
MESA: U 
TITULARS: 
 

PRESIDENT: MUNTE MATEU, JOSEP DNI 39885656E 
1R.VOCAL: VERNET CABRE, MARIA TERESA DNI 39836735E 
2N.VOCAL: PERI PAMIES, SERGI DNI 77834954X 

 

SUPLENTS: 
 

DEL PRESIDENT: MASIP BLANCH, ALEXANDRA DNI 39890598L 
DEL PRESIDENT: CASALS FONTANET, RAMON DNI 36972597M 
DEL 1ER.VOCAL: SOTO HERNANDEZ, JORDI DNI 44019032E 
DEL 1ER.VOCAL: VIDAL GUIU, EMILI DNI 39865015N 
DEL 2ON.VOCAL: CABRE BELTRAN, JOSEP DNI 39815159C 
DEL 2ON.VOCAL: MASIP BARGALLO, FERRAN DNI 39885640Y 

 

Segon. Comunicar aquest acord a la Junta Electoral de Zona, mitjançant certificat 
acreditatiu del mateix. 
 
05. APROVACIÓ COMPTE GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE  L’EXERCICI 2010: 
 

ANTECEDENTS 
 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2010, cal elaborar el compte general de l’entitat 
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació 
bàsica, complementària i annexos. 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici. 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2010 s’han sotmès a l’informe de 
la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 10 
d’ agost  de 2011. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 



Província núm.190, de data 18 d’agost de 2011, pel període reglamentari, no s’hi han 
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
FONAMENTS DE DRET 
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció 
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut. 
 

Per tant, la Corporació municipal en ple i per majoria absoluta, amb quatre vots a favor i 
tres en contra del Sr. Fernàndez, del  Sr. Cambeiro i de la Sra. Fernàndez, dels set 
membres assistents dels set que la componen,  ACORDA: 
 

Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2010, 
integrats pels següents documents comptables: 
 

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 3.681.874,20 €, un passiu de 
3.681.874,20 € . 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi de 
261.787,07 €. 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de cobrament 
de 68.123,30 €,  unes obligacions pendents de pagament de 58.053,69 €, uns 
romanents de crèdit de 132.709,25 € i romanent de tresoreria de 190.508,95 €  i un  
resultat  pressupostari  ajustat  de  98.100,58 €. 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al 
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat de liquidació del 
Pressupost. 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 

- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local . 
 

- Certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a 
favor de l’entitat local, a fi d’exercici  raó social de l’entitat bancària. 
 

Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2010, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen 
els articles mencionats en la part expositiva. 
 
06. EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, FENT APLICACIÓ DEL ROMANENT 
DE TRESORERIA  
 

ANTECEDENTS 
 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 20 de setembre de 2011, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 
 

2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per 
a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, 
s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit  que cal finançar mitjançant  
romanent de tresoreria, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les 
disposicions vigents. 
 

 
Despeses a finançar 
 

1/ Suplements de crèdit: 

Partida Nom 
Consignació 
inicial 

Proposta 
d'increment 

Consignació 
d'increment 

1-13100 Laboral Temporal 26000 7000 33000
9-13100 Laboral Temporal 12000 3000 15000
9-15100 Gratificacions 3200 2000 5200
9-16000 Seguretat Social 33500 10000 43500



1-21000 Manteniment infraestructures i bens naturals 20000 12000 32000
9-21205 Manteniment edificis i altres construccions 17500 8000 25500
9-21300 Maquinaria instal.lacions  tècniques i utillatge 18500 6000 24500
9-21400 Elements de transport 1600 2500 4100
9-22000 Material d'Oficina- Ordinari no inventariable 5500 1000 6500
9-22100 Subministrament Energia Elèctrica 28000 10000 38000
9-22103 Combustibles i carburants 3900 3000 6900
9-22200 Serveis Telecomunicacions 5600 1500 7100
9-22400 Primes d'assegurances 4500 1500 6000
9-22699 Altres Despeses Diverses 25000 5000 30000
9-22708 Servei de recaptació BASE 5500 1500 7000
1-22710 Recollida d'escombraries 22000 6000 28000
9-22712 Riscos Laborals 900 1000 1900
3-22713 Vigilància piscina 7000 1000 8000
9-22714 Estudis i treballs tècnics 10000 5000 15000
1-46300 A mancomunitats 4000 4000 8000
1-48002 Altres transferències - Ensenyament AMPA 1500 1000 2500
3-48005 Altres transferències socio-culturals 7300 9000 16300
1-48006 Altres transferències -infraestructures agràries 2000 1000 3000
3-60001 Excavacions arqueològiques del Puig Roig 15000 10000 25000
4-61000 Arranjament camins i zon. Recre. esbarjo parc salut 17000 12000 29000
1-61001 Obres arranjament,carrers,fonts,ps. Carretera 305000 16508,95 321508,95
3-62200 Obres condicionament escoles 1000 5000 6000
9-62201 Construcció nou Ajuntament 15000 20000 35000
3-62202 Obres Consultori 800 1000 1800
1-62203 Obres cementiri municipal 500 1500 2000
3-62204 Obres estructura edifici usos esportius 70000 5000 75000
3-62206 Arranjament local joves 500 2000 2500
9-62500 Adquisició mobiliari urbà 1000 5000 6000
3-68200 Casal Flor de Maig 5000 5500 10500
9-68202 Arranjament edifici municipal.calefacció fàbrica 4000 5000 9000
  TOTALS MODIFICACIONS:……………….. 699800 190508,95 890308,95

 
Finançament que es proposa: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ……............................……………………190.508,95 €
 

3. La secretària i l'interventora han emès informes favorables. 

FONAMENTS DE DRET 
 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 
2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d’ordenar la incoació de l’expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement 
de crèdit. 
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 



compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases 
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de 
l’Ajuntament per majoria simple. 
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les 
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos  a l’article 
19 de la LGEP. 
Per tant, la Corporació municipal en Ple i per  unanimitat majoria absoluta, amb quatre 
vots a favor i tres abstencions del Sr. Fernàndez, el Sr. Cambeiro i la Sra. Fernàndez,  
dels set membres assistents dels set que la componen, ACORDA: 
1. Aprovar  l’expedient de suplement de crèdit  número 01/2011, per import de 
190.508,95 €  que cal finançar  mitjançant  el romanent de tresoreria per les despeses  
del pressupost vigent de la corporació. 
2.  Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no 
es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per 
resoldre-les.   
 
07. ARRANJAMENT DELS CAMINS MUNICIPALS, 2011:  
 

A continuació la Presidència informa de que tenim al nostre abast la memòria valorada de 
l’ Arquitecte Tècnic Municipal en Hermenegild Sabaté i Rocamora, per l'Arranjament de 
camins del Terme Municipal, per un import global de 8.834,20.- euros. 
 
Intervé el regidor Sr. Fernàndez i pregunta si és d’ús obligat per l’arranjament dels camins, 
que s’hagi de fer amb paviment ò pot executar-se alguna altra opció, ja que creu que hi ha 
opcions millors que els de la pavimentació, llavors intervé la regidora Sra. Beltran 
comentant que ella tampoc és massa partidària de la pavimentació, responent-li des de 
secretaria que els últims anys s’havien pavimentat els camins perquè des del Consell 
Comarcal del Priorat ho havien prioritzat i que les Bases diuen que és per obres de 
pavimentació o millora de traçat, intervé el Sr. Alcalde comentant que arribat el moment si 
se’ns concedeix la subvenció, és parlarà amb els tècnics del Consell Comarcal del Priorat 
perquè ens informin de quins tipus d’actuacions es podran realitzar. 

 

 
Desprès d'un examen i estudi de la mateixa, la Corporació Municipal la troba conforme i 
ajustada a les necessitats actuals de les millores a realitzar al camí esmentat a la 
memòria valorada. 
 

Vistes les Bases que han de regir la concessió i distribució de les subvencions destinades 
a l'arranjament i millora de camins municipals a la nostra Comarca per 2011, publicades al 
B.O.P. núm.: 224 de 28 de setembre de 2011. 
 

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

Primer.- Aprovar la Memòria valorada, de l' l'Arranjament de camins del Terme Municipal, 
per un import global de 8.834,20.- euros, redactada pel nostre Arquitecte Tècnic Municipal 
en Hermenegild Sabaté i Rocamora. 
 



Segon.- Acceptar les Bases per la concessió i distribució de subvencions destinades a 
l'arranjament i millora de camins municipals per l'any 2011 a la Comarca del Priorat, del 
Consell Comarcal del Priorat, publicades al B.O.P. núm.: 224 de 28 de setembre de 2011. 
 

Tercer.- Sol·licitar davant el Consell Comarcal del Priorat la petició corresponent per la 
concessió de la subvenció per import de 7.000,00 € . 
 

Quart.- Autoritzar al senyor Alcalde-president tant àmpliament com en dret sigui 
necessari, per la tramitació de quanta documentació faci falta en relació al present acord.  
 
08. ASSUMPTES VARIS: 
 

A continuació es dona compte dels següents documents: 
 

- La Diputació de Tarragona ens comunica per escrit de data 22-08-2011, la concessió 
d’assistència tècnica per la redacció i  implantació  dels  protocols d’autocontrol i gestió 
zones d’abastament d’aigua potable. 

- La Diputació de Tarragona ens comunica per escrit de data 25-08-2011, la concessió 
d’assistència tècnica per a la prestació d’un servei en matèria de control 
higienicosanitari  de piscines  d’us públic.  

- L’Associació  de Jubilats i Pensionistes del Masroig, mitjançant escrit de data 05-08-
2011 sol·licita ajut pel berenar de germanor que volen celebrar el proper 13-08-2011.  

- El Consell Comarcal del Priorat, ens dona trasllat de l’escrit del Consorci per a la 
Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la 
Terra Alta, de data 10 d’octubre de 2011, comunicant l’augment del cànon sobre  la 
disposició del rebuig dels residus, que entrarà en vigor l’1-10-2011. 

- L’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant escrit de data 08-08-2011, comunica que 
compareixerà davant de l’ajuntament un representant de l’ACA per passar la  
inspecció de la gestió amb l’aplicació del cànon de l’aigua, revisant els  padrons de 
l’aigua potable dels exercicis 2008, 2009, 2010 i 2011, rebuts impagats, ampliacions 
de tram, abonats i facturació.   

- Petició de subvenció de l’Ajuntament al President del Consell Comarcal del Priorat, per 
l’ensenyament de les arts plàstiques a l’escola de la població pel curs escolar 
2010/2011. 

- Escrit del Grup Municipal de Masroig Agrupat, de data 11de setembre de 2011, pel 
qual ens trameten un model de moció demanant un suport conjunt a la defensa de la 
llengua.  

 
09. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES: 
 

09.1 MOCIÓ EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I DE LA LLEI D’EDUCACIÓ DE 
CATALUNYA  
 

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper del 
català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat 
per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que estableix un 
termini màxim de dos mesos a la Generalitat per a convertir el castellà en llengua 
vehicular, juntament amb el català, als col·legis de Catalunya.  
Aquestes resolucions requereixen a la Generalitat per a que adapti el sistema 
d’educació català a la situació creada per la declaració de la Sentència 31/2010 del 
Tribunal Constitucional, que considera segons aquesta resolució el castellà com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya juntament amb el català.  
En primer terme, considerem incoherents aquestes resolucions amb la pròpia 
Sentència del Tribunal Constitucional a la que fan referència, ja que la STC no declara 
inconstitucional el sistema d’immersió lingüística. És més, hi ha sentències anteriors, de 
1994 i 2010, que avalen el model català.  



En concret segons la STC 31/2010 el caràcter cooficial de les llengües i el principi de 
normalització lingüística de la llengua catalana han de comportar que les dues llengües 
oficials han de ser objecte d’ensenyament i que el català pot ser el centre de gravetat   
del sistema educatiu a Catalunya, sense que això signifiqui l’exclusió del castellà com a 
llengua d’ensenyament.  
A més, el model educatiu català ha garantit la igualtat, la cohesió social, i les 
competències lingüístiques dels diferents estaments de l’administració, tant en català 
com en castellà.  
Pels motius exposats, la Corporació Municipal en Ple i per unanimitat dels set membres 
assistents dels set que la componen, ACORDA :   
Primer.- Donar suport a la Generalitat de Catalunya en totes aquelles actuacions que 
porti a terme per a defensar el català i el model educatiu de la nostra escola.  
Segon.- Donar suport al model educatiu català, en llengua i continguts, així com a tota 
la comunitat educativa, que porta a terme una gran tasca, que ha de continuar sent un 
model d’èxit i cohesió social.  
Tercer.- Donar trasllat d’aquesta moció als Grups Parlamentaris catalans, a la 
Generalitat de Catalunya,  a l’ACM i a la FMC. 
 
A continuació, l’Alcalde obre el torn dels precs i preguntes, el Regidor Sr. Andreu 
Fernàndez,  realitza  les següents preguntes: 
1. Envers l’expedient de desafectació de l’immoble situat al C/ President Lluís 

Companys, 2, comenta que ha revisat l’expedient de l’arrendament de l’habitatge 
del metge, i existeix un informe desfavorable de secretaria, i sol·licita quines seran 
les actuacions que es duran a terme en relació aquest expedient, opinant que 
s’hauria de solucionar aquest assumpte amb un expedient d’urgència i que el seu 
Grup  ho sol·licitarà per escrit, l’alcaldia informa que és un expedient obert i que 
s’està treballant en ell.  

2. Referent a  les subvencions per les associacions o entitats del poble, pregunta el Sr. 
Fernàndez, com es dura a terme a partir d’ara la convocatòria de bases, que el seu 
Grup opinen que han de tenir publicitat, que s’han de fer mitjançant concurs públic i 
que volen que s’atorguin aquestes subvencions mitjançant una convocatòria de 
bases, responent-li l’alcalde que aquest assumpte s’ha d’estudiar com es farà. 

3. En quan a la contractació de personal concretament la monitora de menjador 
escolar, el seu Grup demana que es podia haver fet per concurs públic,  tenint en 
compte que al municipi hi ha veïns que no disposen d’ingressos i que amb la 
publicitat haguessin pogut optar aquest lloc de treball, fent esment que la publicitat 
és important. Responent-li que la persona contractada és personal de l’ Ajuntament, 
i que ja disposa d’experiència adequada a aquest lloc de treball. 

4. També es pregunta envers les incidències que hi ha hagut al poble a les 
instal·lacions de l’enllumenat públic de la meitat sud-est del poble, vol saber si s’han 
fet actuacions,  la resposta del Sr. Alcalde i del regidor Sr. Jesús Asens és que 
l’electricista fa uns dies que s’ho va estar mirant i ha estat treballant per reparar 
l’averia, substituint algun diferencial, i que la resta està pendent de fer altres 
actuacions per la millora de la xarxa.   

5. El Sr. Fernàndez demana explicació dels vehicles abandonats, i el perquè van ser 
dipositats els cotxes a l’entrada del poble, respon el regidor Sr. Carmel Asens, 
explicant que es va efectuar una primera actuació amb la retirada de tres vehicles ja 
que el camió que va venir era petit i no podia prendre’n cap més, llavors es va buscar 
un lloc de fàcil accés pel camió gran que no podia accedir ni a les finques ni boscos on 
estaven dipositats per una segona actuació, i per aquest motiu es van deixar dipositats 
a l’entrada del poble els altres vehicles recollits i abandonats pel terme i el d’algun veí 
que també estava interessat en que se li retirés el seu vehicle. El Sr. Fernàndez 
demana que es busqui un altre lloc per dipositar provisionalment els vehicles abans de 



la seva retirada definitiva, perquè aquests no quedin tant a la vista. Responent-li que 
quan arribi el moment  es mirarà si es pot trobar algun altre lloc de fàcil accés. 
La regidora Sra. Fernàndez pregunta quines actuacions es pensen prendre amb les 
rulots qui hi ha dipositades pel terme, ja que normativament no hi poden estar, i 
paisatgísticament fan malbé l’entorn, el Sr. Alcalde li respon que la intenció de l’equip 
de govern es procedir a netejar el terme.       

6. També es sol·licita un resum de la Festa Major, comptes i subvencions cobrades  
d’aquest any, responent-li que l’Ajuntament va sol·licitar subvenció a la Diputació  per 
l’actuació de Wonder Dance i aquesta ja s’ha rebut. Que les festes les va organitzar la 
Societat Cultural Recreativa Flor de Maig, mitjançant una Junta Gestora i que es vol 
intentar reformular i reconduir la Recreativa amb nous membres, veïns del poble, igual 
com es va fer amb la revista Canya i Gram. 

7. Envers la llicència d’obres del c/ Vent, 20,  manifesta el Sr. Fernàndez que no 
compren  que vol dir que una obra està condicionada i que la normativa  ha d’esser 
per tots iguals, responent-li que aquesta va ésser condicionada pel tècnic per esser 
una obra provisional, d’un tancament ja existent 

8. El regidor Sr. Cambeiro pregunta com és que s’han tret les bandes per reduir la 
velocitat al c/ Compte d’Azara, cosa que preocupa als veïns que hi viuen, perquè al 
seu moment  es varen col·locar per evitar les velocitats dels vehicles als pas per 
l’anomenat carrer, responen que no s’han tret totes amb la finalitat de continuar reduint 
la velocitat, i que es vetlla per la seguretat vial i donant exemple s’ha col·locat una 
senyal de  20 Km/h a l’entrada del poble, responent el Sr. Cambeiro que les senyals 
no es respecten, i que es tingui en compte que cada cop es posen més bandes 
rugoses a totes les poblacions.  

9. Es pregunta per la llicència d’obres del Polígon 8 Parcel·la, 50, demanant l’estat 
d’aquest expedient, es respon que no hi ha constància que s’executin obres 
actualment, que hi ha una antiga llicència de l’any 2008, demanada per la construcció 
d’un magatzem agrícola, que se li va requerir al propietari que aportes projecte tècnic i 
altra documentació complementària i que degut a la falta d’aportació d’aquesta 
documentació, l’expedient va caducar. 

 
     I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 21,15 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         

          
 
 

 

 


