
 
 

 

 
 

“ACTA  DE  LA  SESSIÓ  EXTRAORDINÀRIA   D’ ORGANITZACIÓ  DE 
L’AJUNTAMENT DEL DIA 07 DE JULIOL DE 2011 

 

A la Casa de la Vila del Masroig, essent  les 19.30 hores del dia set de juliol 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 extraordinària 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 CONSTITUTIVA 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 11 de juny 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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PLE 
CORPORATIU. 
L' article 98 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril , pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com els articles  46.2 de la llei 
7/1985 , de 2 d’abril, Reguladora de les bases de règim local i l’article 78 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic dels ens locals els Ajuntaments, que assenyalen que el Ple 
a de celebrar com a mínim sessió ordinària cada tres mesos, atès el nivell de població 
del nostre municipi, s’acorda, per quatre vots a 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   , celebrar sessió 
ordinària  del  Ple  de  la  Corporació  Municipal,  com  a  mínim una cada dos mesos, a  
 



 
 
 
convocar per la Presidència quan ho consideri oportú i convenient pel bon 
funcionament de l’Ajuntament i de quantes sessions extraordinàries siguin convenients. 
Intervé la regidora Sra. Fernàndez demanant explicació del vot del regidor Sr. Asens, 
argumentat aquest el sentit del seu vot.  
 
03. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
Vists els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases de 
règim local, que estableixen que la Comissió Especial de Comptes és d'existència 
preceptiva als Ajuntaments. 
L'article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, determina que la Comissió estarà 
constituïda per membres de tots els grups polítics presents a l'Ajuntament, de forma 
proporcional a la seva representativitat o igual per a cada grup, aplicant-se, en aquest 
darrer cas, el sistema de vot ponderat. 
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament per unanimitat acorda: 
Designar als següents Regidors, en qualitat de representants dels grups polítics 
respectius, com a membres de la Comissió Especial de Comptes i amb el vot ponderat 
segons la representació del seu grup al Consistori: 
 

President: Il·lm. Sr. José Rius i Vallés. 
 

VOCALS GRUP POLÍTIC VOTS 
Sra.Cristina Beltran i Rius Convergència i Unió 3 
Sr. Andreu Fernàndez i Asens  Masroig Agrupat  3 
Sr. Carmel Asens  i Blanch Independents pel Masroig-AM 1 
 
04. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ALTRES 
ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT L’AJUNTAMENT. 
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació a favor dels regidors i 
regidores davant dels Organismes i Entitats que s’indiquen; 
 

- Consell Escolar del Col·legi públic 
   de l’AMPA  i  la ZER Baix Priorat.        Sra. Cristina Beltran i Rius.  
- Junta Pericial del cadastre de rústica.            Sr. Carmel Asens i Blanch.  
- Taller del Priorat S.C.C.L.        Sr. José Rius i Vallés. 
 

El Ple de l'Ajuntament acorda aprovar els nomenaments proposats, per quatre vots a 
favors i tres abstencions del Sr. Fernàndez,  el Sr. Cambeiro i la Sra. Fernàndez. 
 
05. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA DEL NOMENAMENT DELS 
TINENTS D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT. 
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia de data 28 de juny  de 2011, nomenant Tinent 
d’Alcalde d’aquesta Corporació al regidor Sr. Carmel Asens i Blanch, a l’empara d’allò 
que disposen l’article 21,2 i 23,3  de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les  
bases de règim local; l’article 53.253.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel 
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya;  i l’article 
46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals, donant-se per assabentat el 
Ple de l’Ajuntament. 
 



 
 
 
06. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA RELATIU A 
L’ORGANITZACIÓ DE LES REGIDORIES i ADSCRIPCIÓ DE REGIDORS. 
El  Sr. Alcalde dona lectura del Decret, de 28 de juny de 2011, de constitució de les 
regidories i adscripció dels titulars: 
 

“RESOLUCIÓ   DE   L ’ALCALDIA 
1. ANTECEDENTS 
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament es 
va constituir en sessió pública el dia 11 de juny. 
En virtut del principi d’autoorganització i amb la finalitzat de fer més eficaç la gestió dels 
assumptes municipals, es considera necessària la constitució i organització de les 
regidories. 
2. FONAMENTS DE DRET 
De conformitat amb els articles 21.3 i 23 .4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases del règim local, i altra legislació concordant, és facultat d’aquesta Alcaldia la 
delegació de l’exercici de les atribucions. Tot això llevat de les matèries indelegables 
previstes als articles 21.3 esmentat i 13 de la Llei 30/1992,  de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Per tot això, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC: 
Primer.- Constituir les regidories amb adscripció dels Regidors que s'indiquen tot 
seguit, delegant-hi específicament les atribucions que s'hi relacionen, d’acord amb allò 
que estableix l’article 43 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre, per a la 
direcció i gestió dels assumptes relacionats amb la matèria assignada, excloent-ne les 
facultats resolutòries: 
-  AGRICULTURA,GOVERNACIÓ, MEDI AMBIENT, PAISATGE:- Carmel Asens i Blanch. 
- OBRES: - Jesús Asens i Bargalló i José Rius i Vallés. 
- SERVEIS MUNICIPALS i URBANISME:- Jesús Asens i Bargalló. 
- CULTURA, ENSENYAMENT i TURISME: - Cristina Beltran i Rius. 
- JOVENTUT: - Jesús Asens i Bargalló i Cristina Beltran i Rius. 
-  BENESTAR SOCIAL, ESPORT  i SANITAT: - José Rius i Vallés.   
Segon.- Notificar aquesta Resolució als interessats. L’eficàcia de les delegacions 
restarà condicionada a l’acceptació per part del regidor. Si en el termini de tres dies 
hàbils comptats des de la notificació de la resolució no es fa manifestació expressa en 
contrari, s’entendrà acceptada. 
Tercer.- La delegació serà eficaç des de l’endemà de la data de la Resolució. 
Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i 
fer-la pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent 
anunci, d’acord amb el que s’estableix a l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 
de novembre.” 
 

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 

La regidora Sra. Fernàndez, demana a la Presidència, que cada regidor exposi els 
motius i raons per les quals s’han adscrit a cada regidoria,  acceptant aquesta la petició 
i efectuant els regidors de l’equip de govern l’exposició de l’acceptació dels càrrecs  
proposats  per l’alcaldia, motivant l’adscripció a cada regidoria.  
 
 
 



 
 
 
07. DONAR COMPTE ESCRIT DE  CONSTITUCIÓ GRUP POLITIC DE MASROIG 
AGRUPAT: 
Es dona compte de l’escrit de data 16 de juny de 2011,  amb registre d’entrada núm. 
240 de data 21 de juny de 2011, dels regidors Sr. Andreu Fernàndez i Asens, el Sr. 
Pedro Cambeiro i Cambeiro i la Sra. Luisa Fernàndez i Rue, comunicant la constitució 
de Grup Municipal de la llista electoral Masroig Agrupat, format pels tres regidors 
anomenats, designant  com a portaveu  del Grup a regidor Sr. Andreu Fernàndez i 
Asens , i com a suplents al regidors Sr. Pedro Cambeiro i la Sra. Luisa Fernàndez. 
     

El Ple de l’Ajuntament es dona per assabentat. 
 
08. NOMENAMENT DEL TRESORER. 
Vist  l'art.  2  f, del Reial Decret 1732/1994 , de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de 
treball reservats a funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de caràcter Estatal 
la qual estableix que en les Secretaries de classe tercera la funció de tresorer de la 
mateixa podrà ser  atribuïda a un membre de la Corporació al no estar  previst que en 
aquestes Corporacions existeixi un lloc de treball  de l'esmentat cos que exerceixi les 
esmentades funcions. 
Vist el que estableixen els articles 92.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
bases de règim local i 164 del Reial Decret 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el 
Text Refós de les disposicions legals Vigents en matèria de règim local.   
Atès que es competència del Ple la quantificació de la fiança. 
La regla 80 de l’ordre de 16 de juliol de 1963 que regula el Règim de les dipositaries no 
servides per funcionaris del cos nacional estableix que si la corporació optés per 
encomanar les funcions de dipositari a un dels seus membres electius, podrà rellevar-lo 
de l’obligació de prestar fiança, però en tal cas, en l’acord de designació, haurà de fer-
se constar expressament que els restants membres electes seran responsables 
solidàriament del resultat d’aquesta gestió. 
En conseqüència, el Ple de l'Ajuntament acorda per quatre vots a favors i tres vots en 
contra del Sr. Fernàndez, el Sr. Cambeiro i la Sra. Fernàndez: 
Primer.- Nomenar Tresorer de l'Ajuntament al regidor Sr. Carmel Asens i Blanch. 

  Segon.- Constituir la fiança, per respondre de la gestió del Tresorer, amb la quantitat d’un 
euro. 

 
09. CANVI DE FIRMES A BANCS I CAIXES D’ESTALVIS.  
Tot seguit s’acorda per quatre vots a favors i tres vots en contra del Sr. Fernàndez, el 
Sr. Cambeiro i la Sra. Fernàndez,  que des d’aquesta data els tres clavaris de 
l’Ajuntament del Masroig, siguin el Sr.  José Rius i Vallés, amb en qualitat d’Alcalde-
President, el Sr. Carmel Asens i Blanch en qualitat de Tresorer i la Sra. Mònica Vernet i 
Bargalló en qualitat de Secretària-Interventora i per tant legalment autoritzats per tota 
classe de gestions i tramitacions davant els Bancs i Caixes d’Estalvis, en els que la 
Corporació tingui compte obert i davant les entitats en que en pugui obrir de noves, 
mitjançant la firma conjunta de tots tres clavaris. 
Que a la major brevetat possible es procedeixi al canvi de firmes davant les entitats que 
correspongui, en substitució de les fins ara vigents.   
 

 I no havent-hi més assumptes a tractar,  s’aixeca la sessió a les 20’15 hores, de 
la qual s’estén la present Acta que com a Secretària  habilitada. Certifico.” 
 
            L'Alcalde,        


	José Rius i Vallés.
	Quart.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la propera sessió que s’efectuï, i fer-la pública mitjançant la inserció en el Butlletí Oficial de la Província del corresponent anunci, d’acord amb el que s’estableix a l’article 44.2 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de novembre.”

