
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 24 d’octubre de 2011 
 
Essent les 21 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Excusen la seva presència els regidors  
 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esbo rrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 26 de setembre de 2011 
 
D’acord amb l’article 110.3 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, en concordança amb l’article 50 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació l’acta de la sessió del 
Ple realitzat el dia 26 de setembre de 2011.  
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada regidor juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 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 es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 129/11:  Retornar a l’empresa Construccions Ribagorça, SCCL l’aval per import de 
1.300,07 EUR dipositat en garantia per l’execució de l’obra “Consolidació dels refugis 
subterranis, nius d’ametralladora i trinxeres del conjunt del Merengue, dins la recuperació 
d’espais del front del Segre, 2ª fase a Camarasa”. 
 



  

Núm. 130/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Teresa Mirada Guillaumet per a la reparació 
dels trenca-aigües del balcó i revestiment de façana de la vivenda situada al carrer Vall, núm. 5 
de Camarasa. 
 
Núm. 131/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Teresa Elías Aldosa per desmuntar i 
sanejar l’enllosat de pedra del pati posterior de la vivenda situada al carrer del Pont, núm. 1 de 
Fontllonga. 
 
Núm. 132/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Jesús Baldomà Boncompte per  la col.locació 
de sòcol i sanejament de la façana de la vivenda situada al carrer Montroig, núm. 1 de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 133/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Salvador Freixenet Miret per arrebossar i pintar 
la façana, modificar balcó, reforma de la cuina i bany, i tancament de golfes amb vidrieres a la 
vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 17 de Camarasa. 
 
Núm. 134/11: Atorgar llicència d’obres als senyors Josep M. i Julián Camarasa Cortés per a la 
neteja i substitució de llates i teules trencades de la coberta i reparar carener de la vivenda 
anomenada Casa Marianeta, situada al carrer del Pont de Fontllonga. 
 
Núm. 135/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Benjamin Sanmartín Lanau per a repassar la 
teulada de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, núm. 8 de Camarasa. 
 
Núm. 136/11: Decret de convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 24 
d’octubre de 2011. 
 
Núm. 137/11: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 138/11: Delegar la celebració del matrimoni civil entre Josep M. Biete Agustí i Montserrat 
Sabina Miret previst pel dia 28 d’octubre de 2011 en la regidora Montserrat Miret Riasol. 
 
 
Tercer.- Proposta de sol.licitud d’un préstec a l’I nstitut de Crèdit Oficial (ICO) per a la 
cancel.lació d’obligacions reconegudes pendents de pagament  
 
Vist que l’article 4 del Real Decret-Llei 8/2011, de mesures de recolzament als deutors 
hipotecaris, de control de la despesa pública i cancel.lació de deutes amb empreses i autònoms 
contrets per les entitats locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i 
de la simplificació administrativa, estableix la possibilitat que les entitats locals, amb caràcter 
excepcional, puguin formalitzar operacions d’endeutament a llarg termini per permetre 
cancel.lar obligacions pendents de pagament amb empreses i autònoms, derivats de 
l’adquisició de subministres, realització d’obres i prestació de serveis. 
 
Atès que l’article 9 del Real Decret-Llei 8/2011 estableix que el procediment per a la inclusió de 
l’operació d’endeutament en la línia financera aprovada per l’ICO s’inicia mitjançant sol.licitud 
aprovada pel Ple de la Corporació Local, amb l’informe favorable de la Intervenció que haurà de 
pronunciar-se sobre el compliment dels requisits exigits per aquesta norma. 
 
Vist que en aquest Ajuntament existeixen obligacions reconegudes, vençudes, líquides i 
exigibles pendents de pagament i que aquestes tenen un suport material en certificacions o 
documents que acrediten la realització total del contracte, corresponent a subministres, obres o 
serveis entregats amb anterioritat a 30 d’abril de 2011 i, reuneixen, quan es tracta de contractes 
subjectes a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, els requisits per 
aquella legislació. 



  

 
Atès que consta l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 mitjançant 
resolució d’alcaldia de data 14 de març de 2011 i donant-ne compte al Ple de l’Ajuntament de 
data 29 de març de 2011.  
 
Vist l’informe favorable d’intervenció de data 16 de setembre de 2011 sobre el compliment dels 
requisits exigits per aquesta norma i amb l’informe de tresoreria en relació al compliment de 
l’ordre de prelació establert en l’article 5.2 del RD-Llei 8/2011. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar a l’Institut del Crèdit Oficial (ICO) la concertació d’un préstec per import de 
27.779,58 EUR a la cancel.lació d’obligacions reconegudes, vençudes, líquides i exigibles 
pendents de pagament a data 30 d’abril de 2011. 
 
La relació identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les 
obligacions pendents de pagament que es pretén complir amb aquesta línia financera són: 
 
Proveedor Concepto Núm. Fra. Data fra. Import 
Const. y Contratas Novex, SL y 
EDIT, SL en UTE 

Certif. núm. 6 obra urbanització 
UA-2 Fase 1 

005/2010 16/12/2010 9.549,57 

MTB Distribuciones 
Tecnológicas, SL 

Reparació espiròmetre 2000030199 08/04/2011 283,20 

Subirós, SL Festa Major FV11137 26/04/2011 17.818,00 
Oficentre, SCCL Material llar infants 4439 30/04/2011 128,81 
   TOTAL 27.779,58 
 
Segon.- Trametre tota la documentació necessària a l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) als efectes 
oportuns. 
 
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura dels documents necessaris per fer efectius 
aquest acord. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació provisional de la modi ficació de les ordenances municipals 
i fiscals per a l’any 2012 i següents. 
 
Per Resolució de l’alcaldia, de data 10 d’octubre de 2011 es va acordar iniciar l’expedient de 
modificació de les ordenances municipals i fiscals vigents i encarregar al secretari-interventor 
d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir, així com la 
redacció d’un projecte de modificació de les mateixes. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte per a la modificació de diversos articles de les ordenances 
fiscals de l’Ajuntament de Camarasa per a l’any 2012 i següents, amb l’objecte de fer front als 
costos per a la prestació d’alguns serveis, es proposa la modificació de les ordenances que 
regiran a partir del dia 1 de gener de 2012 i següents. 
 
D’acord  amb el que disposen els articles 22.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; els articles 52.2 d), 
114.3.j) i 178 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; els articles 15 a 19 del Text refós de la Llei 
d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 60 a 66 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 



  

 
Vist en particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Vist que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 17 
d’octubre de 2011 i ha presentat un esborrany de projecte de modificació de les ordenances 
següents: 

Núm. 1 Impost sobre béns immobles 
Núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram 
Núm. 7 Taxa per a la prestació de veu pública 
Núm. 8 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 
Núm. 9 Taxa per a la col.locació de parades situades en terrenys d’ús públic 
Núm. 11 Taxa per a la prestació del servei de piscines 
Núm. 13 Taxa per al subminitrament municipal d’aigua potable a domicili 
Núm. 14 Taxa sobre el trànsit de bestiar 
Núm. 18 Taxa per a la prestació del servei de bàscula pública 
Num. 34 Taxa per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2012 i següents la modificació de les 
ordenances municipals i fiscals següents: 
 
Núm. 1 Impost sobre béns immobles 
 
Es modifica el tipus de gravamen següents: 
 

- per als béns immobles de naturalesa urbana: 0,6% 
- per als béns immobles de naturalesa rústica: 0,5% 

 
 
Núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Es modifica el quadre de tarifes de l’art. 7 i s’estableix  un coeficient d’increment de l’1,45 sobre 
les quotes del quadre de tarifes de l’impost fixat al Text refós de la Llei d’hisendes locals, que 
representa un increment del 3% sobre les tarifes de l’any 2011: 
 
TURISMES 
 

EUR 

De menys de 8 cavalls  18,30 
De 8 a 11’99 cavalls 49,42 
De 12 fins a 15’99 cavalls 104,31 
De 16 fins a 19’99 cavalls 129,93 
De 20 cavalls en endavant 162,40 
  
AUTOBUSOS 
 

 

De menys de 21 places 120,79 
De 21 a 50 places 172,03 
De més de 50 places 215,04 



  

  
CAMIONS  
 

 

De menys de 1000 kg. Càrrega útil 61,31 
De 1000 kg a 2999 kg càrrega útil 120,79 
De 2999 kg a 9999 kg càrrega útil 172,03 
De més de 9999 kg càrrega útil 215,04 
  
TRACTORS 
 

 

De  menys de 16 cavalls fiscals 25,62 
De 16 fins a 25 cavalls fiscals 40,27 
De més de 25 cavalls fiscals 120,79 
  

REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS 
 

PER VEHICLES TRACCIÓ  MECÀNICA  
De 750 kg a 1000 kg càrrega útil 25,62 
De 1000 a 2999 kg càrrega útil 40,27 
De més de 2999 kg càrrega útil 120,79 

 ALTRES VEHICLES 
 

Ciclomotors 6,41 
Motos fins 125 cc 6,41 
Motos de més de 125 cc fins a 250 cc 10,98 
Motos de més de 250 cc fins a 500 cc 21,97 
Motos de més de 500 cc fins a 1000 cc 43,92 
Motos de més de 1000 cc 87,84 
 
 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans.  
 
Es modifica el tipus de gravamen incrementant les tarifes de l’any 2011 i següents, un 12%. 
 
Les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivendes de caràcter familiar ..............  55,72 EUR 
- locals comercials (sòl urbà) ................  122,54 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)..167,15 EUR 
-     càmpings ............ 263,59 EUR 
 
 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram.  
 
Es modifica l’article 4 incrementant les tarifes aplicables de l’any 2011 i següents un 3%. 
 
a) les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivenda de caràcter familiar ..........................21,21 EUR 
- locals comercials (sòl urbà) ......................... 33,93 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)... 84,82 EUR 
 



  

 
Núm. 7 Taxa per a la prestació de veu pública 
 
Es modifica l’article 4 i s’aplicarà una tarifa de 3 EUR per pregó. 
 
 
Núm. 8 Taxa per a l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa 
 
Es modifica l’article 6 i s’estableix una quota tributària de 30 EUR anuals per taula i quatre 
cadires. 
 
 
Núm. 9 Taxa per a la col.locació de parades situades en terrenys d’ús públic 
 
Es modifica l’article 6 i s’estableix una quota tributària de 6 EUR per dia. 
 
 
Núm. 11 Taxa per a la prestació del servei de piscines 
 
Es modifica l’article 4 incrementant les tarifes aplicables de l’any 2011 i següents d’acord amb els 
criteris següents: 
 
- Abonament per temporada:  
 

- Menors de 6 anys: gratuït 
- De 6 a 12 anys inclòs (30% dte.): 21 EUR 
- A partir de 13 anys i adults fins a 64 anys: 30 EUR 
- Adults de 65 anys o més (50% dte.): 15 EUR 
- Carnet jove (15% dte.): 25,50 EUR 

 
- Entrada per persona:  
 

- Menors de 6 anys: gratuït 
- De 6 a 12 anys inclòs (30% dte.): 2,80 EUR 
- A partir de 13 anys i adults fins a 64 anys: 4 EUR 
- Adults de 65 anys o més (50% dte.): 2 EUR 
- Carnet jove (15% dte.): 3,40 EUR 

 
 
Núm. 13 Taxa per al subministrament municipal d’aigua potable a domicili 
 
Es modifica l’article 6 en el sentit d’incrementar les tarifes de l’any 2011 i següents un 3%. 
 
Tarifa primera: servei d’aigua al polígon industrial 
 
- quota fixa per semestre: 60,35 EUR 
- tarifa: 0,2608 EUR/m3 
 
Tarifa segona: connexions i altres 
 
- vivendes de caràcter familiar: 111,24 EUR 
- locals comercials (sòl urbà): 148,32 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial): 185,40 EUR 
 



  

 
Núm. 14 Taxa sobre el trànsit de bestiar 
 
Es modifica l’article 3 en el sentit d’incrementar les tarifes de l’any 2011 i següents un 3%. 
 
- caps d’hivern: 0,59 EUR/cap 
- caps d’estiu: 0,39 EUR/cap 
 
 
Núm. 18 Taxa per a la prestació del servei de bàscula pública 
 
Es modifica l’article 4 en el sentit següent: 
 
- fins a 5.000 kg. ………………. 1 EUR 
- de 5.001 a 12.000 kg ……….. 1 EUR 
- més de 12.001 kg. ………….. 1 EUR 
 
 
Num. 34 Taxa per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal 
 
Es modifica l’article 7 quota tributària aplicant les tarifes següents per al curs escolar 2012-2013: 
 
Tarifa 1. Quotes d’escolaritat i menjador 
 
- Escolarització, quota mensual: 100 EUR 
 
 
Segon.- Els acords definitius en matèria d’aprovació d’ordenances fiscals i reglaments per a 
l’exercici 2012 i següents es publicaran en el BOP de Lleida.  
 
Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP de Lleida.  
 
Durant el període d’exposició pública,  els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en els 
termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat 
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el BOP de 
Lleida el text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
El senyor Antonio Pedrol Francés manifesta que votarà en contra l’increment de l’IBI perquè 
nosaltres no ho haviem fet mai. 
 
Posada a votació la proposta, en relació a l’increment de l’IBI s’aprova per majoria absoluta 
amb 3 vots a favor del grup de CiU i 1 del grup d’IpC-Progrés Municipal i el vot en contra del 
regidor de IpC-Entesa. En relació a la resta de punts s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’adjudicació de l’obra titulada “Millora de l’abastament d’aigua 
potable a Sant Llorenç de Montgai”. 
 
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de realitzar les obres consistents en el Projecte de 
millora de l’abastament d’aigua potable a Sant Llorenç de Montgai”. 



  

 
Vist que el projecte per a l’execució de l’obra esmentada redactat pel senyor Vicenç Turu 
Balmes, enginyer industrial ascendeix a la quantitat de 118.536,32 EUR i  21.336,54 EUR d’IVA 
(139.872,86 EUR) i aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 8 de juliol de 2011, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el 12,59 % en relació als recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2011 s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix l’òrgan competent 
per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de l’Ajuntament perquè l’import del contracte 
ascendeix a la quantitat de 118.536,32 EUR i  21.336,54 EUR d’IVA, i per tant, supera el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2011 es va emetre informe favorable pels serveis tècnics 
municipals, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que en data 8 de juliol de 2011 l’interventor ha realitzat l’oportuna retenció de crèdit a la 
partida 16 60902 del pressupost de l’exercici 2011. 
 
Vist que en data 25 de juliol de 2011 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació de l’obra. 
 
Atès que en data 11 d’agost de 2011 es va publicar l’anunci de licitació en el BOP de Lleida 
núm. 114, en el tauler d’anuncis i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament, amb la finalitat que 
els interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Vist que durant la licitació que finalitzà el dia 6 de setembre de 2011 es van presentar 20 
propostes que consten a l’expedient. 
 
Atès que en data 12 de setembre de 2011 es va constituir la Mesa de contractació per obrir les 
pliques i propostes presentades.  
 
Vist l’informe de valoració tècnica, de data 26 de setembre de 2011, la Mesa de Contractació, 
novament reunida en data 29 de setembre de 2011 va realitzar la proposta d’adjudicar la 
contractació de l’obra a l’empresa Cassa Aigües i Depuració, SA per haver presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
  
Atès que en data 30 de setembre de 2011 es va requerir al licitador perquè presentés la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva. 
 
Vist que en data 17 d’octubre de 2011 el licitador ha constituït la garantia definitiva per import 
de 4.795,991 EUR i ha presentat els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació presentada, atès l’informe de secretaria,  i d’acord amb l’establert 
a l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
 



  

Primer.- Adjudicar el contracte d’execució de l’obra titulada “Millora de l’abastament d’aigua 
potable a Sant Llorenç de Montgai” a l’empresa Cassa Aigües i Depuració, SA per haver estat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa de la licitació i pel preu de 99.156,92 EUR i 17.848,25 
EUR d’IVA.  
 
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 16 60902 del pressupost 
de l’exercici 2011. 
 
Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Quart.- Notificar a l’empresa Cassa Aigües i Depuració, SA adjudicatària del contracte el 
present acord i citar-la per la signatura del contracte. 
 
Cinquè.- Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament 
amb informe previ del coordinador de Seguretat i Salut i la posterior comunicació a l’autoritat 
laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra. 
 
Sisè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte mitjançant anunci en el BOP de Lleida, 
en el Perfil del contractant i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’adjudicació de l’obra titulada “M illora i rehabilitació de l’entorn i les 
vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i S ant Francesc de Camarasa”. 
 
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de realitzar les obres consistents en el Projecte de 
millora i rehabilitació de l’entorn i vies urbanes del carrer Torregandos, Les Voltes i Sant 
Francesc de Camarasa 
 
Vist que el projecte per a l’execució de l’obra esmentada redactat pel senyor Josep Mª Profitós 
Jové, arquitecte tècnic, ascendeix a la quantitat de 168.017,66 EUR i 26.882,83 EUR d’IVA  i ha 
estat aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 8 de juliol de 2011, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el  17,54 % en relació als recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2011 s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix l’òrgan competent 
per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de l’Ajuntament perquè l’import del contracte 
ascendeix a la quantitat de 168.017,66 EUR i 26.882,83 EUR d’IVA, i per tant, supera el 10% 
dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en data 11 de juliol de 2011 es va emetre informe favorable pels serveis tècnics 
municipals, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Vist que en data 8 de juliol de 2011 l’interventor ha realitzat l’oportuna retenció de crèdit a la 
partida 45 60903 del pressupost de l’exercici 2011. 



  

 
Vist que en data 25 de juliol de 2011 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació de l’obra. 
 
Atès que en data 11 d’agost de 2011 es va publicar l’anunci de licitació en el BOP de Lleida 
núm. 114, en el tauler d’anuncis i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament, amb la finalitat que 
els interessats presentessin les seves proposicions. 
 
Vist que durant la licitació que finalitzà el dia 6 de setembre de 2011 es van presentar 28 
propostes que consten a l’expedient. 
 
Atès que en data 12 de setembre de 2011 es va constituir la Mesa de contractació per obrir les 
pliques i propostes presentades.  
 
Vist l’informe de valoració tècnica, de data 26 de setembre de 2011, la Mesa de Contractació, 
novament reunida en data 29 de setembre de 2011 va realitzar la proposta d’adjudicar la 
contractació de l’obra a l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL per haver presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. 
  
Atès que en data 30 de setembre de 2011 es va requerir al licitador perquè presentés la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i constituís la garantia definitiva. 
 
Vist que en data 7 d’octubre de 2011 el licitador ha constituït la garantia definitiva per import de 
6.762,71 EUR i ha presentat els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació presentada, atès l’informe de secretaria,  i d’acord amb l’establert 
a l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Adjudicar el contracte d’execució de l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i 
les vies urbanes dels carrers Torregandos, les Voltes i Sant Francesc de Camarasa” a 
l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL per haver estat l’oferta econòmicament més 
avantatjosa de la licitació i pel preu de 137.707,42 EUR i 24.787,34 EUR d’IVA.  
 
Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 45 60903 del pressupost 
de l’exercici 2011. 
 
Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional per aquests prestada. 
 
Quart.- Notificar a l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL adjudicatària del contracte 
el present acord i citar-la per la signatura del contracte. 
 
Cinquè.- Formalitzat el contracte el contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de 
l’obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament 
amb informe previ del coordinador de Seguretat i Salut i la posterior comunicació a l’autoritat 
laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra. 
 
Sisè.- Publicar l’adjudicació i formalització del contracte mitjançant anunci en el BOP de Lleida, 
en el Perfil del contractant i en el tauler d’anuncis municipal. 
 



  

Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de contractes del sector públic, 
de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’imposició i aprovació de l’expedi ent de contribucions especials de 
l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entor n i les vies urbanes dels carrers 
Torregandos, les Voltes i Sant Francesc de Camarasa ”. 
 
Atès l’expedient instruït per a la determinació de les quotes a satisfer pels beneficiaris de l’obra 
titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes dels carrers Torregandos, les Voltes 
i Sant Francesc de Camarasa”. 
 
Atès allò que disposen els articles 14 a 17, 28 a 37, 58 i 214 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a la vista dels 
informes obrants en l’expedient pel Servei Tècnic Municipal i pel secretari-interventor. 
 
Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 52.2.f) 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, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per al finançament de 
l’execució de l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes dels carrers 
Torregandos, les Voltes i Sant Francesc de Camarasa”, el fet imposable de la qual està 
constituït per l’obtenció d’un benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de 
l’obra. 
 
Segon.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d’acord amb el desglós 
següent: 
 
Cost de l’obra Import EUR  
  
Pressupost d’execució 162.494,76 
  
Subvenció PUOSC 146.245,28 
Fons municipal 1.624,95 
Contribucions especials 14.624,53 

 
El cost total previst de l’obra es fixa en 162.494,76 EUR. El cost preventiu de l’obra és de 
16.249,48 EUR. El cost de l’obra a repartir entre els beneficiaris és la quantitat de 14.624,53     
EUR equivalent al 90 % del cost preventiu de l’obra suportat per l’entitat. Respecte al total de 
l’obra, el cost a repartir entre els beneficiaris és equivalent al 9 % del cost total de l’obra. 
 
Tercer.- Aplicar com a mòduls de repartiment entre els beneficiaris els criteris següents: 
 
- metres linials de façana de l’immoble: 50%. El preu del metre linial és de 27,98 EUR. 
- m2 de superfície de l’immoble afectat en proporció a la façana afectada: 50%. El preu del m2 
és de 4,57 EUR. 
 



  

Quart.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuran beneficiats per l’obra i establir les 
quotes individuals que ha de satisfer cada beneficiari i que consten a l’expedient. 
 
Cinquè.- De conformitat amb el que estableixen els articles 36.2 i 37 del RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres podran constituir-
se en associació administrativa de contribuents durant el termini d’exposició pública de l’acord 
d’ordenació i imposició de contribucions especials. 
 
Sisè.- Exposar i publicar el present acord al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis municipal pel 
termini de 30 dies, període durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que creguin oportunes. De no presentar-se cap reclamació l’acord 
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.-  Proposta d’aprovació dels comptes municipals de l’e xercici de 2010. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2010, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Atès l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 5 de 
setembre de 2011 i atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha produït cap 
reclamació. 
 
Atès l’establert en els articles 189 i següents de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, 
i de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Es proposa al Ple  l’aprovació de l’acord següent : 
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals de l’Ajuntament de Camarasa corresponents a l’exercici 
de 2010. 
 
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, tal com s’estableix a 
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Proposta de sol.licitud d’ajuts a la gestió forestal sostenible 
 
Vist que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha aprovat 
l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre,  per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a 
la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011.  
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa està interessat en garantir la conservació i protecció dels 
monts, així com l’arranjament dels camins necessaris per a la gestió forestal sostenible. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 
de la Generalitat de Catalunya un ajut per a la millora de vials aptes per a vehicles d’extinció 



  

d’incendis per import de 12.923,57 EUR  i per l’aclarida de plançoneda i tallada selectiva en les 
forests de Camarasa per import de 68.826,29 EUR. 
 
Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la presentació de la sol.licitud i tramitació de la 
documentació necessària. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Proposta d’aprovació i pagament de subvencio ns 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions a les entitats i associacions 
sense finalitat de lucre del municipi de Camarasa següents: 
 
Entitat Concepte Import 
AMPA Escola Dos Rius  Activitats extraescolars curs 2011-2012 600 
AMPA Escola Dos Rius Menjador curs 2011-2012 1.200 
Bojos pel ball Temporada 2011-2012 300 
Penya Blaugrana Activitats 2011 300 
Geganters i grallers Activitats 2011 300 
Associació Germanor Gent Gran Festa 21è. Aniversari 300 
Parròquia de Camarasa Despeses 2011 300 
Associació de Jovent Activitats 2011 300 
 TOTAL 3.600 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- Proposta aprovació de padrons de taxes i ter minis de cobrança 
 
Examinats els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar que ascendeix 
a la quantitat de 3.488,40 EUR i la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires 
amb finalitat lucrativa que ascendeix a la quantitat de 849 EUR corresponents a l’exercici de 
2011. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar 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 2011. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 2 de novembre de 2011  fins a 31 de desembre de 2011 
- període impositiu: a partir del dia 2 de gener de 2012 
 
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 BOP 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.  



  

 
 
Dotzè.- Proposta d’aprovació de les persones que fo rmaran part de la Mesa Electoral en 
les eleccions generals 2011 
 
Atès allò que disposa l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general per a la realització del sorteig de les persones que formaran part de la Mesa Electoral 
per a les eleccions generals que es realitzaran el proper dia 20 de novembre de 2011. 
 
Una vegada complertes totes les formalitats legals establertes aquest Ajuntament ha constituït 
per sorteig la Mesa Electoral que s’indica amb les persones que s’expressen i per als càrrecs 
que es detallen: 
 
Secció 001 Mesa única 
 
Titulars: 
 
- President: Montserrat Olives Velando 
- 1r. Vocal: Josep Martí Solé 
- 2n. Vocal: Rosa Escolà Bondia 
 
Suplents: 
 
- 1r. del President: Rosa Pinto Berbel 
- 2n. del President: Maria Teresa Mauri Camarasa 
- 1r. del 1r. Vocal: Jaume Farré Vergé 
- 2n. del 1r. Vocal: Piedad Navarro Ortiz 
- 1r. del 2n. Vocal: Laura Rubio Darias 
- 2n. del 2n. Vocal: Estrella Illana Barranco 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Tretzè.- Proposta d’aprovació d’inici de l’expedien t de declaració de bé cultural d’interès 
local (BCIL) del conjunt arqueològic Serrat de Mont eró. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa creu necessària la protecció del conjunt arqueològic Serrat 
de Monteró que garanteixi no només el treball científic sinó també la seva preservació 
patrimonial.  
 
Atès que aquest nivell de catalogació i protecció seria la seva declaració com a bé cultural 
d’interès local (BCIL), en les condicions i garanties que estableix l’article 15 de la Llei 9/1993, de 
30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. 
 
Vist l’informe de secretaria en relació a l’expedient, i vist l’informe científic i patrimonial redactat 
pel Dr. Jordi Principal del Museu d’Arqueologia de Catalunya i la Sra. M. Pilar Camañes de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a la declaració del conjunt arqueològic Serrat de Monteró com a 
bé cultural d’interès local (BCIL) així com la seva inclusió en el Catàleg de Patrimoni Cultural 
Català d’acord amb la descripció del bé que consta a l’expedient. 
 



  

Segon.- Obrir un període d’informació pública de 30 dies mitjançant la publicació de l’acord al 
tauler d’anuncis municipal, al DOGC i al BOP. Durant aquest termini es podran presentar les 
al.legacions que s’estimin pertinents. 
 
Tercer.- Una vegada tramitat l’expedient trametre’l al Consell Comarcal de la Noguera per a la 
seva declaració. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Catorzè.- Proposta d’aprovació i pagament de factur es 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i pagament de les factures següents: 
 
Creditor Concepte Import  
Construccions Ribagorça Pilars per cadenes a Sant Llorenç 514,06 
Construccions Camarasa, SCP Treballs carrer del Riu i material 1.889,32 
Estanislao Profitós Cerveró Treballs excavació i neteja a Sant Llorenç 3.980,55 
Instal.lacions Balaguer, SL Reparació reg Sant Llorenç 3.763,78 
Hidro-Carrera, SL Neteja fossa i tuberies clavegueram Llorenç 658,80 
Germans Escolà i Olives, SL Reparació claveguera c/ St. Jordi 697,01 
Consell Comarcal Serveis socials 4T/2011 629,30 
Consell Comarcal Abocador juliol 838,87 
Consell Comarcal Servei recollida escombraries juliol 2.000,09 
Personal Ajuntament Nòmines setembre 10.088,50 
Telefonica de España, SAU Telèfon octubre 585,03 
Tresoreria Seguretat Social  Quotes SS agost 4.910,04 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic octubre 3.482,54 
La Caixa Préstec obres 2010 4.726,25 
Germans Escolà i Olives, SL Certificació obres 2 centre apícola 54.298,48 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quinzè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta en relació a les factures sobre els pilars per cadenes i els 
treballs d’excavacions i neteja a Sant Llorenç. El senyor alcalde contesta que els pilars s’han posat 
per delimitar la zona de la platjeta perquè els cotxes no hi puguin accedir com a mesura de 
protecció. I la neteja s’ha realitzat darrere l’església i s’ha fet un baixador al riu. 
 
El senyor Antonio Pedrol també pregunta si l’Ajuntament ha augmentat la plantilla, si ha contractat 
nou personal i si s’ha fet a dit. El senyor alcalde manifesta que li ha dit a la persona que li 
semblava que ho podia fer perquè no tenim tractor ni el podem pagar.  
 
El senyor Antonio Torres manifesta que no és bonic pujar impostos, que l’increment és necessari i 
que la puja no arriba al tipus màxim que es podria aplicar i que en altres ajuntaments, com 
Balaguer, sí que hi estan. 
 
 
 
 
 



  

I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:15 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 


