
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
Assistents: 
 
Sr. Josep Vendrell i Rebert, alcalde 
Sr. Fausto Torres Ramírez, regidor  
Sr. Carles Palomes Brusau, regidor 
Sr. Antonio Pedrol Francés, regidor 
Sr. Roc Campo Martínez, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
Excusen la seva absència els regidors senyors Jaume Farrús Trepat i Josep M. Masagué 
Guillaumet. 
 
Data:  30 de novembre de 2010 
Començament:  21:00 hores 
Acabament:   21:45  hores 
 
 
S'obra la sessió i declarada pública per la presidència, prèvia comprovació pel secretari, del 
quòrum d’assistència que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
Primer.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessi ó anterior. 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya es llegeix l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 26 
d’octubre de 2010 i extraordinària del dia 2 de novembre de 2010.  
 
Posades a votació s’aproven per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d´Alcaldia 
 
Núm. 129/10: Atorgar llicència municipal d´obres a Jaume Gardeñes Papell per a la construcció 
de magatzem per a activitat agrícola al carrer Prat de la Riba, 18, de Camarasa. 
 
Núm. 130/10: Lliurar al senyor Josep M. Camarasa Cortés certificat administratiu de silenci 
estimatori de la sol.licitud de llicència d´obres, de data 9 de febrer de 1999, per arreglar la 
teulada, reforç dels forjats i substitució dels tabics caiguts a la seva vivenda, situada al carrer 
del Pont, s/n de Fontllonga. 
 
Núm. 131/10: Atorgar llicència municipal de primera ocupació a Eva i Aida Curià Fabregat de 
l´habitatge plurifamiliar de planta baixa (magatzem), planta primera i planta segona (vivendes) i 
planta sotacoberta, al carrer Passeig del Segre, núm. 56, de Sant Llorenç de Montgai, pel fet de 
complir amb els requisits d´habitabilitat necessaris. 
 
Núm. 132/10: Atorgar llicència municipal d´obres a Agropecuària Fontanet, SL per a l´execució 
del projecte d´ampliació ramadera porcina de cria i engreix, marca oficial 166AT, situada als 
afores, polígon 9, parcel.la 2, del nucli de l´Ametlla del Montsec, segons projecte tècnic redactat 
per Laura Freixa Casella. 
  



  

Núm. 133/10: Atorgar llicència municipal d´obres al Departament d´Educació de la Generalitat 
de Catalunya per a la construcció de fonaments i instal.lacions per a edifici prefabricat al Camp 
d´Aprenentatge de la Noguera, situat al carrer Passeig del Segre, 17, de Sant Llorenç de 
Montgai, nucli d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 134/10: Acceptar la sol.licitud presentada pel senyor Joan Castro Suñé, en el sentit de 
deixar lliure el dret funerari sobre el nínxol situat al subpavelló 3 fila 48 número 1 (baix) i cedir el 
dret funerari sobre el nínxol situat al subpavelló 5 fila 1 mòdul C (mig). 
 
Núm. 135/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Queralt Estrada per a 
construcció de cabana de 5x5 m2. al polígon 4, parcel.la 114, del terme municipal de 
Camarasa. 
 
Núm. 136/10: Atorgar llicència municipal d´obres a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, 
SLU per a la construcció de “Variant aèria-subterrània línia 25 kv “SANT LLORENÇ”, entre els 
seus suports Nº 59 i Nº 92 existents”, i “ Variant aèria-subterrània línia 25 kv derivació a CT 
WX469”, al terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 137/10: Aprovar la concessió de la targeta d´aparcament individual per a persones amb 
disminució, amb modalitat de titular no conductor al senyor Josep Rúbies Pedra. 
 
Núm. 138/10: Autoritzar a La Caixa d´Estalvis i Pensions de Barcelona, l´inici de l´activitat 
destinada a oficina bancària ubicada al carrer Plaça Major, 2, de Camarasa. 
 
Núm. 139/10: Executar la Sentència núm. 232, de data 10 de setembre de 2010, dictada pel 
Jutjat del Contenciós de Lleida en el Recurs abreujat 118/2009, en els seus estrictes termes, 
promogut pel senyor Benjamin Vallmanya Subirada. 
 
Núm. 140/10: Executar la Sentència núm. 231, de data 9 de setembre de 2010, dictada pel 
Jutjat del Contenciós de Lleida en el Recurs abreujat 119/2009, en els seus estrictes termes, 
promogut pel senyor Benjamin Vallmanya Subirada. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’any 
2010  
 
Per Decret d’alcaldia de data 19 de novembre de 2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’exercici 2010. 
  
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a les quals la consignació en 
el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit que cal 
finançar amb crèdits extraordinaris, suplements de crèdit per majors ingressos recaptats i 
transferències entre partides pressupostàries que afecten al mateix grup de funció  i subjecció a 
les disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 22 de novembre de 2010 es proposa al 
Ple de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2010 per 
import de 158.574,29 EUR que cal finançar mitjançant crèdit extraordinari, suplements de crèdit 
per majors ingressos recaptats i transferències entre partides pressupostàries que afecten al 
mateix grup de funció  i subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
 
 



  

Despeses noves a finançar amb crèdits extraordinaris i modificació de préstec 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
Definitiva 

45 609 03 Recuperació camí aiguabarreig 0,00 27.000,00 27.000,00 
33 619 03 Rest. Ermita Llorenç, fase 2 0,00 22.693,69 22.693,69 
31 632 01 Consultori mèdic de Camarasa 0,00 15.705,78 15.705,78 
33 627 01 Centre apícola 0,00 5.937,75 5.937,75 
 Total despeses noves 0,00  71.337,22 71.337,22 
 
Despeses pressupostades a finançar amb crèdit extraordinaris, suplements de crèdit i  
modificació de préstec 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
Definitiva 

45 609 02 Paviment. c/ Bruc i St. Isidre 123.000,00 16.463,50 139.463,50 
33 622 02 Local polivalent Casal Municip. 385.000,00 -12.519,05 372.480,95 
45 609 01 Rehab. c/ Sta. Maria i Portal S. 107.000,00 6.000,00 113.000,00 
33 619 01 Rest. Església St. Miquel fase 2 26.500,00 0,00 26.500,00 
 Total modificació despeses 641.500,00  9.944,45 651.444,45 
 
Despeses a finançar amb excés d’ingressos no afectats, crèdits extraordinaris i transferències 
entre partides  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
Definitiva 

01 310 Interessos 19.100,00 8.112,02 27.212,02 
01 910 Amortització préstecs 3.000,00 4,99 3.004,99 
15 212 Reparació edificis i altres 25.000,00 1.833,32 26.833,32 
15 221 Subministraments Manteniment 3.500,00 4.215,26 7.715,26 
15 226 04 Jurídics i contenciosos 6.000,00 2.277,36 8.277,36 
15 227 06 Estudis i treballs tècnics 5.000,00 4.383,56 9.383,56 
15 465 A comarques. Estudis, informes 300,00 0,04 300,04 
16 143 Altre personal. Neteja 15.000,00 1.288,82 16.288,82 
16 213 Maquinària i instal.lacions 1.500,00 2.118,28 3.618,28 
16 214 Elements de transport 1.000,00 802,71 1.802,71 
16 221 Subministraments. Aigua 7.500,00 1.038,39 8.538,39 
31 465 A comarques. Serveis socials 2.600,00 1.540,60 4.140,60 
32 143 Altre personal. Llar infants 12.500,00 3.700,00 16.200,00 
33 213 Maquinària i instal.lacions 1.000,00 111,52 1.111,52 
33 221 Subministraments. Esports 3.000,00 131,17 3.131,17 
33 227 Treballs realitzats per empreses 13.500,00 2.965,44 16.465,44 
33 48 A famílies i institucions s. Lucre 6.500,00 4.420,71 10.920,71 
92 143 Altre personal. Serveis grals. 4.200,00 6.169,44 10.369,44 
92 220 Material  5.000,00 997,74 5.997,74 
92 221 03 Combustibles 12.000,00 2.992,72 14.992,72 
92 227 08 Serveis de recaptació 12.100,00 2.527,57 14.627,57 
94 468 EMD Fontllonga-Ametlla 85.000,00 25.660,96 110.660,96 
 Total despeses 244.300,00  77.292,62 321.592,62 
 
 
Finançament: El finançament es realitzarà mitjançant crèdits extraordinaris, transferències entre 
partides per minoració de despeses i, majors ingressos recaptats, amb el desglòs següent: 



  

 
- Transferències entre partides pressupostàries per minoració de despeses: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Proposta de 
transferència  

Consignació
definitiva 

15 210 Repar. Infraestructures 20.000,00 -4.000,00 16.000,00 
15 213 Repar. Maquinària 15.000,00 -9.000,00 6.000,00 
16 227 00 Neteja i acondicionament 4.000,00 -3.000,00 1.000,00 
33 226 09 Festes populars 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 
92 215 Mobiliari 1.000,00 -1.000,00 0,00 
92 223 Transports 500,00 -500,00 0,00 
92 225 Tributs 1.500,00 -1.000,00 500,00 
92 226 02 Publicitat i propaganda 4.000,00 -1.500,00 2.500,00 
 Total transferències partides 105.500,00  -30.000,00 76.000,00 
 
- Majors ingressos efectivament recaptats no afectats: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Recaptació 
Neta 

Excés 
Previsió 

115 Impost sobre vehicles 55.000,00 56.267,83 1.267,83 
468 Transf. d’entitats locals menors 1.000,00 6.739,48 5.739,48 
48 Transf. de famílies i entitats 1.000,00 7.368,00 6.368,00 
520 Interessos de dipòsits 500,00 6.784,35 6.284,35 
554 Aprof. Agrícoles i forestals 5.000,00 6.972,00 1.972,00 
 Total majors ingressos 62.500,00  84.131,66 21.631,66 
 
- Crèdits extraordinaris (noves subvencions): 

 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

750 30 Subv. Medi Ambient. Recup. 
Camí aiguabarreig 

0,00 18.642,34 18.642,34 

750 50 Subv. Generalitat. Cultura. 
Ermita St. Llorenç, fase 2 

0,00 10.000,00 10.000,00 

761 02 Subv. Diputació. IEI. Ermita St. 
Llorenç, fase 2 

0,00 12.000,00 12.000,00 

761 03 Subv. Diputació. Consultori 
mèdic de Camarasa 

0,00 6.000,00 6.000,00 

750 60 Subv. Generalitat. Salut. 
Consultori mèdic de Camarasa 

0,00 6.175,83 6.175,83 

761 04 Subv. Diputació. PFL. Obra 
Paviment. c/ Bruc i St. Isidre 

0,00 13.340,00 14.340,00 

761 05 Subv. Diputació. IEI. Obra Rest. 
Església St. Miquel, fase 2 

0,00 6.000,00 6.000,00 

 Total crèdits nous 0,00  73.158,17 73.158,17 
 
- Suplement de crèdit:  

 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

350 Contrib. Espec. Per obres 18.500,00 8.123,50 26.623,50 
461 Diputació de Lleida 1.000,00 25.660,96 26.660,96 
 Total suplements de crèdit 19.500,00  33.784,46 53.284,46 



  

 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP. En cas de no presentar-se 
reclamacions, l’acord serà ferm.  
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació del pressupost municip al per a l’exercici 2011, bases 
d’execució i plantilla orgànica. 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2011, així com 
també les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de 
treball, de conformitat amb l’establert als articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, i 
l’annex a aquesta proposta. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 22 de novembre de 2010,  
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Camarasa per a l’exercici 
del 2011, juntament amb les bases d’execució, que es fixa en la quantitat de 1.111.125 EUR 
segons resulta del següent resum per capítols i de l’annex que s’adjunta a aquesta proposta: 
 
Classificació econòmica de l’estat de despeses 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 1.043.525  
   
A.1 Operacions corrents 648.125  
1 Despeses de personal 214.100 
2 Despeses corrents en béns i serveis 249.275 
3 Despeses financeres 34.400 
4 Transferències corrents 150.350 
   
A.2 Operacions de capital 395.400  
6 Inversions reals 395.400 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 67.600  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 67.600 
   
 TOTAL DESPESES 1.111.125 
 
 
 
 
 



  

Classificació econòmica de l’estat d’ingressos 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 1.111.125  
   
A.1 Operacions corrents 862.275  
1 Impostos directes 400.000 
2 Impostos indirectes 21.700 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 135.075 
4 Transferències corrents 291.000 
5 Ingressos patrimonials 14.500 
   
A.2 Operacions de capital 248.850  
6 Alienació d’inversions reals 0 
7 Transferències de capital 248.850 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 0  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 0 
   
 TOTAL INGRESSOS 1.111.125 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica del personal de l’Ajuntament de Camarasa 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
Tercer.- Esposar al públic el pressupost general per a l’any 2011, les bases d’execució i la 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al BOP de Lleida i 
al tauler d’anuncis municipal, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat reclamacions es considerarà elevat a 
definitiu aquest acord. 
 
Quart.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Roc Campo sol.licita informació sobre quants treballadors té la plantilla de personal 
de l’Ajuntament. El senyor alcalde manifesta que 9 treballadors més el tècnic municipal. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obra “Centre de recerca, formació i 
divulgació apícola Montroig” de Camarasa. 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de Camarasa de portar a terme l’obra titulada “Centre de 
recerca, formació i divulgació apícola Montroig” de Camarasa i un cop redactat per Lluís De la 
Fuente Arquitectures, SLU el projecte de les esmentades obres i l’estudi bàsic de seguretat i 
salut corresponent a aquesta obra, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat de 368.750 
EUR. 
 
Atès que els serveis tècnics municipals han examinat i informat favorablement el projecte i l’estudi 
bàsic de seguretat i salut corresponent. 



  

 
D’acord amb l’establert a l’article 235.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 37 i 38 de Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte de l’obra titulada “Centre de recerca, formació i 
divulgació apícola Montroig” de Camarasa i de l’estudi de seguretat i salut corresponent a 
aquesta obra, el pressupost de la qual ascendeix a la quantitat de 368.750 EUR. 
 
Segon.- Sotmetre’l a informació pública al BOP de Lleida, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament per un termini de 30 dies, a comptar des del següent al de la darrera publicació al 
BOP o al DOGC. Durant l’esmentat termini es podrà examinar i formular-hi les al.legacions 
pertinents. 
 
Tercer.- Publicar al BOP i al DOGC l’acord inicial elevat a definitiu. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta aprovació de padrons de taxes i ter minis de cobrança 
 
Examinats els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar i l’ocupació de 
terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa corresponents a l’exercici de 
2010. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar per import 
de 3.032,76 EUR i l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 
per import de 849 EUR corresponents a l’exercici de 2010. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 de desembre de 2010  fins l’1 de febrer de 2011 
- període impositiu: a partir del dia 2 de febrer de l’any 2011. 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de  
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple, en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació la proposta al Ple, s’aprova per unanimitat.  
 
 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 



  

Creditors Concepte Import  
Construccions Ribagorça, SCCL Subministrament i col.locació senyals 

memorial i recuperació tomba Joan 
Montserrat 

13.327,78 

Enginyeria Marsal Porta, SL Recuperació i senyalització del camí de 
Camarasa a l’aiguabarreig 

18.777,82 

Germans Escolà i Olives, SL Recuperació i senyalització del camí de 
Camarasa a l’aiguabarreig 

7.855,85 

Germans Escolà i Olives, SL Certificació obres 1 pavimentació c/ Bruc 
i part c/ St. Isidre 

124.501,98 

Bufete Gonzalo, SL Impugnació ponència BICES Sant 
Llorenç presentada per Endesa 
Generación, SA 

1.018,26 

Estanislao Profitós Cerveró Ampliació consulori mèdic 15.705,78 
Germans Escolà i Olives, SL Obres complementàries local polivalent 

Casal Municipal de Camarasa, fase 1 
131.965,81 

Consell Comarcal Recollida escombraries agost 1.923,43 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Precs i Preguntes. 
 
El senyor alcalde felicita el senyor Roc Campo, cap de llista de CiU al municipi de Camarasa per la 
victòria a les eleccions al Parlament de Catalunya. El senyor Roc Campo agraeix la felicitació. 
 
El senyor Roc Campo pregunta a l’alcaldia com està l’expedient urbanístic de la Baronia. El senyor 
alcalde manifesta que es va sol.licitar al Director General d’Urbanisme a finals del mes de 
setembre la continuació de l’expedient i que encara no hem rebut resposta. 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


