
 
 
 

 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  ORDINÀRIA DEL DIA 31 D’AGOST DE 2011 
 
A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 22.00 hores del dia trenta-u d’agost 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 d’organització 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  Fernandez i Rué 
 

SECRETÀRIA: 
Mònica Vernet i Bargalló. 
 

D’ordre de la Presidència s’obre la sessió i tot seguit es passa a desenvolupar l'ordre del 
dia. 
 

01. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ D’ORGANITZACIÓ DE LA 
CORPORACIÓ: 
El Sr. Alcalde pregunta si algun regidor o regidora vol formular alguna observació a 
l’acta de les sessió constitutiva de la corporació, celebrada  el dia 07 de juliol 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,   
dels set membres assistents dels set que la componen. 
 
02.  DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:  
Tot seguit es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia adoptats des de la última sessió 
plenària del dia 22 de març de 2011 al dia 25 d‘agost 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  
padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica de l’any 2011,  a data 31 d e juliol 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. APROVACIÓ CERTIFICACIONS  D'OBRA:    
 

A continuació es dóna compte de la certificació d'obres que ha estat presentada en 
aquest Ajuntament, per la seva aprovació si fa el cas, la qual s’enumera tot seguit: 
 

Certificació d’obra núm. 02 i última de l’actuació inclosa al PAM de la Diputació de 
Tarragona, de l’any 2010, titulada “VORERA i ENLLUMENAT PASSEIG PROGRÉS”, de 
data 25 de juliol de 2011, redactada per l’Arquitecte Tècnic Director de l’Obra el Sr. 
Hermenegild Sabaté i Rocamora, amb un import total d’obra executada de 14.575,48 €.   
 

Seguidament la Corporació Municipal, s’examina la certificació d'obres, la qual la troba 
conforme i ajustada als  treballs executats, aprovant-la amb quatre vots a favor i tres  
vots en contra de la del Sr. Fernàndez, Sr. Cambeiro i  la Sra. Fernàndez, dels set 
membres assistents, dels set que la componen, acordant-se que sigui tramitada enfront 
l’organisme corresponent, al sol efecte de poder rebre la subvenció atorgada. 
 
05. APROVACIÓ FESTES LOCALS 2012:  
Seguidament es dóna compte de l'escrit de data 30 de maig de 2011,  de la secretaria 
dels Serveis Territorials del Departament d’ Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya a Tarragona, en el que dóna a conèixer el calendari laboral per l'any vinent de 
2012, al mateix temps ens sol·licita les dates de les DOS FESTES de caràcter local del 
nostre municipi. 
 

Després de la deliberació dels membres assistents, la Corporació Municipal en ple i per 
unanimitat dels set membres assistents dels set que la componen, ACORDA: Que els 
dos dies de Festa Local al municipi del Masroig, per l'any 2012, siguin: 
 

 -  24  i 27  d'agost de 2012.- 
 

i que una certificació d'aquest acord sigui tramesa a la  Directora dels Serveis Territorials 
del Departament d’Empresa i Ocupació  de la Generalitat de Catalunya a Tarragona, als 
efectes escaients. 
 
06. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE L’AJUNTAMENT DEL 
MASROIG I EL CONSELL COMARCAL DEL PRIORAT PER  L’EXECUCIÓ DE 
L’ACTUACIÓ “MILLORA DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS” : 
 

Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat en data 01 de juliol de 
2011 va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masroig i el Consell 
Comarcal del Priorat per l’execució en la nostra població l’actuació de “Millora del 
Servei de gestió de residus”, per import de 13.415,60 €, amb una aportació municipal 
de 670,77 € . 
 

Atès que el conveni de referència preveu l’execució d’una actuació dins de l’estació de 
transferència del nostre municipi, segons el projecte dels Serveis Tècnics del Consell 
Comarcal del Priorat, de data abril-2010 i del que disposem d’una separata que afecta 
solament a la nostra actuació . 
 

Atès que l’actuació anomenada suposa una millora per la nostra instal·lació, tant per 
l’aspecte funcional, com per l’impacte visual,  amb  una aportació de l’Ajuntament 670,77 
€  que suposa el 5% de  l’obra a executar.  
 

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

 

 



 
 
 
 

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament del Masroig i el 
Consell Comarcal del Priorat per l’execució al nostre municipi l’actuació de “Millora del 
Servei de gestió de residus”, per import de 13.415,60 €, amb una aportació municipal 
de 670,77 € . 
SEGON.- Habilitar els fons, per liquidar l’aportació econòmica del nostre Ajuntament,  
per import màxim de 670,77 €. 
TERCER.- Facultar a l’Il·lm. Sr. Alcalde president de l'Ajuntament a la signatura del 
conveni aprovat al punt primer d'aquest acord. 
QUART.- Traslladar aquest acord al Consell Comarcal del Priorat als efectes oportuns. 
 
07. ASSUMPTES VARIS: 
 

A continuació es dona compte dels següents documents: 
 

- Des de la Diputació ens comuniquen l’acceptació de la restauració de la Mare de Déu 
de les Pinyeres, la qual s’iniciarà la tardor de 2012, pel Taller de Restauració de 
l’Escola d’Art i Disseny de la Diputació. 

- La Diputació de Tarragona ens comunica la concessió d’una subvenció per import de  
12.000,00 euros, pel concepte d’obres de millora al jaciment arqueològic del Puig Roig 
de la nostra localitat.  

- La Diputació de Tarragona ens notifica l’acord de la Junta de Govern de data 29-04-
2011, per la qual ens concedeix una subvenció de 35.595,46 euros del Programa 
Extraordinari d’Impuls Municipal (PEIM) 2011. 

- Des de l’INE ens comuniquen que la proposta  de la xifra oficial de població del nostre 
municipi, resultants de la revisió del Padró municipal i referides a l’1 de gener de 2011 
són: 562 habitants. 

- De la Delegació d’Economia i Hisenda de Tarragona,  fent tramesa de la liquidació 
definitiva de 2009, de la participació dels municipis als tributs de l’Estat,  amb un 
resultat negatiu de 18.577,97 €, quantitat a retornar pel nostre Ajuntament. 

- Consell Comarcal del Priorat, comunicant  la necessitat d’una aportació addicional pel 
finançament el conveni del serveis socials i del SAD per l’any 2011, per import de 
621,35 €, la qual  fou acceptada pel nostre Ajuntament 

- Consell Comarcal del Priorat, pel qual ens dona trasllat de la Resolució de Gerència, 
de data 12 de maig de 2011, relativa al deute del nostre Ajuntament amb l’ens 
Comarcal, per import de 2.798,00 € i al deute d’aquest amb l’Ajuntament per import de 
4.251,68 €. 

 
08. MOCIONS, PRECS I PREGUNTES: 
 

El Sr. Alcalde dona compte l’escrit  del Sr. Andreu Fernàndez i Asens  regidor  i cap de 
llista del Grup Municipal de Masroig Agrupat, de data 04 de juliol de 2011, on trasllada 
una sèrie de qüestions per tractar en el proper Ple, que es detallen, responent-les 
l’Alcaldia;   
 

1. Aprovació del Grup Municipal Masroig Agrupat i fixació d’un lloc per reunir-se,  
aquest assumpte va quedar resolt en les conversés mantingudes amb el seu Grup i  
al Ple d’organització de l’Ajuntament. 

2. Informar sobre l’Inventari de Béns d’aquest Ajuntament, cas de no existir traslladar-
ho a l’apartat de precs com una actuació a fer dins dels primers tres mesos de  
legislatura. Al seu moment i a instàncies del Grup Municipal Masroig Agrupat es va 
posar a disposició d’aquest Grup, l’Inventari de Béns de l’Ajuntament. 

 



 
 
 
3. Informar de forma àmplia sobre els últims decrets i resolucions d’alcaldia i si existeix 

un registre sobre aquests assumptes, cas de no existir traslladar-ho a l’apartat de 
precs com una actuació a fer per part d’aquest Ajuntament de forma urgent. Aquest 
consulta be detallada al punt segon de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària. 

4. Aprovació del calendari de Plens,  aquest assumpte es va resoldre en el Ple 
d’organització de l’Ajuntament. 

5. Estat detallat del pressupost de l’Ajuntament i del seu estat financer (ha ser possible 
demanaríem còpia dels documents). Concretar el dia i l’hora amb Secretaria on la 
informació requerida restarà a la vostra disposició. 

6. Relació detallada dels compromisos pendents (contractes anuals i plurianuals, 
convenis, concessions i afectacions de qualsevol tipus dels béns d’aquest 
Ajuntament).  Ens hem trobat amb els contractes següents;  del Casal,  de la 
Cooperativa, del Pantà del Guiamets i Consell Comarcal,  de l’habitatge Av. 
President Lluís Companys, 2,  el de l’immoble municipal conegut com la “Fàbrica” i  
el de l’Església. 

7. Relació de la dedicació retribuïda de qualsevol membre d’aquesta corporació, 
especificant dedicació exclusiva o parcial, núm. hores mensuals, assignació, nom del 
perceptor i donant la publicitat establerta per llei art. 13.4 RD 2568/1986 i art. 75 i 
següents de la Llei Reguladora etc. 13.4 ROF. Tal i com es mostra en el Ple 
d’organització de l’Ajuntament, no hi cap mena de dedicació ni retribució a cap 
membre de l’Ajuntament. 

8. Especificar cas d’existir el preu de les dietes, quilometratge i compensacions per 
assistència i en quins conceptes es poden cobrar. Són les establertes al seu moment 
que ascendeixen, la dieta a 7 €/ hora , el quilometratge a  0,19 cts/Km i les despeses 
justificades de trasllats i àpats.  

9. Especificar un calendari d’actuacions per part d’aquesta corporació. No en disposem 
a dia d’avui. 

10. Fer-nos arribar una còpia del Reglament d’aquest Ajuntament. L’Ajuntament no 
disposa de Reglament. 

11. Fer-nos arribar amb caràcter d’urgència una proposta de contracte del Casal 
d’aquest Ajuntament. Aquest contracte ja va estar posat a disposició del vostre Grup. 

12. Posar a disposició d’aquest grup el contracte d’arrendament, si existeix, de la casa 
situada en el C. Lluís Companys, núm. 2, informant amb detall del caràcter d’aquesta 
actuació. Concretar el dia i l’hora amb Secretaria que restarà  a la vostra disposició. 

 
Igualment la Presidència dona compte de l’escrit del regidor Sr. Andreu Fernàndez i 
Asens,  portaveu del  Grup Municipal de Masroig Agrupat,   on trasllada les següents 
preguntes i  l’alcaldia donà resposta; 
 

- Expedient de desafectació de la casa del metge, concurs públic d’adjudicació i 
contracte de lloguer de l’immoble. Manifesta que desconeix l’estat de l’expedient 
aquest,  però  l’immoble ja havia estat llogat anteriorment, el Grup Masroig Agrupat 
manifesta  que l’immoble es un bé d’ús públic i son coneixedors que no es pot llogar. 
No obstant es comprovarà l’estat de inscripció de  l’immoble i s’actuarà en 
conseqüència. 

- Tractament dels vehicles abandonats, si hi ha expedients dels mateixos o data 
d’inici. Envers aquest assumpte ja estan iniciats els pertinents expedients  tal i com 
s’ha esmentat al punt segon d’aquesta sessió plenària.  

 
 



 
 
 
 

- Explicacions sobre l’actual entrada a les piscines d’aquest municipi i futures 
actuacions per tal que compleixin les normes d’accessibilitat establertes per a tots 
els edificis i instal·lacions públiques. L’actual entrada a la piscina va ésser realitzada 
per la Corporació sortint, entenent que es volia evitar el pas per la zona de platja de 
la piscina per les persones que accedien a les instal·lacions del carrer, solució que  
aquest equip de Govern no agrada gaire i va demanar al tècnic municipal que 
efectues noves propostes,  que es mostren als presents, i que no mereixen 
l’aprovació del Grup de Masroig Agrupat, perquè segons ells, incompleix la 
normativa,  manifestant que s’efectuarien nous estudis per solucionar aquesta 
deficiència a l’accés de les piscines municipals.  

- Estat actual, tractament i seguiment del centre de transferència de residus (abocador 
de les olletes).  Aquest assumpte preocupa a l’actual equip de Govern,  l’estació de 
transferència depèn en gran mesura del Consorci de Residus, no obstant, molts 
problemes venen donats pel  vandalisme i l’espoli  que hi ha en aquesta instal·lació,  
la Sra. Fernàndez esmenta que els sucs dels contenidors arriben fins a la carretera,  
i que caldria cercar solucions, proposant–se  una neteja periòdica de la instal·lació 
per part del personal de l’Ajuntament  i  comunicar al Consorci l’estat d’aquesta, així 
com la  dels contenidors  possiblement foradats i que provoca la pèrdua de sucs. 

- Perillositat dels gossos abandonats. Aquest tema ja s´ha treballat des de l’equip de 
Govern, amb conscienciació del veïnat, mitjançant Bans, notes i pel personal 
d’aquest Ajuntament,  continuant tenint cura d’aquest assumpte, procedint a vigilar 
els gossos solts, i sobretot els perillosos. 

 

Sol·licita consultar la documentació següent: 
 

- Contracte d’arrendament de la casa del metge. 
- Contracte d’arrendament del Casal Flor de Maig. 

 

L’Alcaldia mostra la seva conformitat a consultar els esmentats contractes, que restaran 
a disposició a la Secretaria  de l’Ajuntament. 
 
A continuació, l’Alcalde obre el torn dels precs i preguntes, la Regidora Sra. Fernàndez, 
proposa que les subvencions que atorga el nostre  Ajuntament  de cultura es facin 
mitjançant  convocatòria de bases subvenció pública i amb tota transparència. També 
esmenta l’estat de brutícia de l’entrada del poble a l’alçada de la pista poliesportiva, si 
es possible netejar-ho. Igualment  manifesta si en relació als peregrins que han visitat 
el nostre municipi  han rebut un tracte especial, responent  el Sr. Alcalde que s’ha fet un 
abonament col·lectiu per accedir a la piscina municipal. 
 
 I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 23’45 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària  habilitada. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,         

          
 
 

 

 


	José Rius i Vallés.

