
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 28 de novembre 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. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
 
Excusen la seva presència els regidors  
 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
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 24 d’octubre 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 24 d’octubre 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. 139/11: Tenir per desistit el senyor Joaquin Pariente Serrano, de la sol.licitud de llicència 
d´obres per a la reparació de la teulada de la vivenda del carrer Església, 24 de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Núm. 140/11: Acceptar el canvi de titularitat del dret funerari sobre els nínxols 187, 188 i 189 del 
subpavelló 4 del cementiri municipal de Camarasa, a favor de la senyora Núria Curià 
Casanoves. 
 
Núm. 141/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep Vendrell i Rebert per a tirar a 
terra la xemeneia, allisar la superfície i desenrunar el trull,  i repassar la teulada, de la vivenda 
situada al carrer Prat de la Riba, 4, de Camarasa. 
 
Núm. 142/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Anna Marigot Altadill per a la 
reparació de bigues i teulada de l´edifici del Molí, situat al carrer Sant Josep, 3 de Camarasa. 
 
Núm. 143/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Concepció Madrazo Albó per a la 
pavimentació del pati interior de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, 7 de Camarasa. 
 
Núm. 144/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Antonieta Caelles Bohils per a la 
substitució de forjat i rehabilitació de coberta en habitatge unifamilar entre mitgeres, situat al 
carrer Sant Antoni, 14 de Camarasa. 
 
Núm. 145/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Ana Maria Tolsà Caelles per 
canviar banyera per plat de dutxa i desguassos d´uralita per PVC, a la vivenda situada al carrer 
Major, 21 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 146/11: Decret de convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 28 
de novembre de 2011. 
 
Núm. 147/11: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 148/11: Incoar expedient de protecció de la legalitat per les obres realitzades pel senyor 
Joan Rufat Tarragona consistents en la col.locació d’un sistema de reg per aspersió i 
construcció d’una bassa en la finca rústica polígon 5, parcel.les 197-198 incomplint la normativa 
urbanística de la distància de 6 metres de l’eix del camí. 
 
 
Tercer.- Proposta de modificació de la periodicitat  de les sessions del Ple 
 
D’acord amb l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
en la seva redacció introduïda per les Lleis 11/1999, de 21 d’abril, i 57/2003, de 16 de 
desembre, estableixen expressament que el Ple en els municipis de menys de 5.000 habitants 
haurà de realitzar sessions ordinàries cada tres mesos, i atès que aquest Ajuntament té una 
població de dret inferior a 5.000 habitants, és d’aplicació directa aquest article.  
 
No obstant això, per agilitzar la gestió municipal el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 29 de 
juny de 2011 va aprovar que es realitzés una sessió plenària l’últim dilluns de cada mes, no 
festiu, excepte el mes d’agost, a les 22 hores els mesos de maig a setembre, i a les 21 hores 
els mesos d’octubre a abril. 
 
 
 



  

Atès que l’Ajuntament creu necessari modificar l’horari de les sessions plenàries dels mesos 
d’octubre a abril, de conformitat amb l’article 38 del Real Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació entre els mesos d’octubre 
i abril seran a les 21:30 hores. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els regidors de l’Ajuntament i a totes les àrees de 
l’Ajuntament als efectes legals oportuns. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Quart.- Proposta d’acceptació de la subvenció del D epartament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya per al finançament de la l lar d’infants de Camarasa 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa va sol.licitar al Departament d’Ensenyament una subvenció 
per al finançament de les despeses corrents ocasionades pel funcionament de les places de la 
Llar d’infants de Camarasa. 
 
Vist que el Govern de la Generalitat, mitjançant Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 
28 d’octubre de 2011 ha modificat la Resolució de 19 de juliol de 2011, per la qual s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2010-2011, en el 
sentit d’ampliar la subvenció establerta a l’apartat 1, que era de 1.300 euros per alumne, fins a 
1.600 euros per alumne equivalent. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada a aquesta Corporació local per import de 24.000 euros 
(19.500 + 4.500) per al finançament de les despeses corrents ocasionades pel funcionament de 
les places de la llar d’infants municipal l’Abella de Camarasa. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 
l’any 2011  
 
Per Decret d’alcaldia de data 7 de novembre de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’exercici 2011. 
  
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 crèdit extraordinari, suplements de crèdit, romanent de tresoreria, baixes 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 9 de novembre de 2011 es proposa al 
Ple de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2011 per 
import de 45.007,80 EUR que cal finançar mitjançant crèdit extraordinari, suplements de crèdit, 
romanent de tresoreria i baixes i transferències entre partides pressupostàries que afecten al 
mateix grup de funció  i subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
1. Despeses corrents a finançar amb romanent de tresoreria de l’exercici 2010 
 
Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 210 Repar. Infraestructura i béns 24.132,10 17.335,71 41.467,81 
15 212 Repar. Edificis i construccions 10.575,00 189,27 10.764,27 
15 213 Repar. Maquinària 8.000,00 2.204,04 10.204,04 
15 221 Subministraments 6.000,00 2.622,13 8.622,13 
15 22604 Jurídics i contenciosos 7.000,00 310,82 7.310,82 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 17.600,00 1.431,93 19.031,93 
16 214 Elements de transport 2.000,00 6.109,85 8.109,85 
32 221 Subministraments. Educació 600,00 361,45 961,45 
33 221 Subministraments. Cultura 3.000,00 914,01 3.914,01 
33 22609 Activitats culturals i esportives 40.000,00 13.075,78 53.075,78 
33 227 Treballs empreses. Esports 16.000,00 5,44 16.005,44 
92 22602 Publicitat i propaganda 5.000,00 447,37 5.447,37 
 Total despeses  139.907,10  45.007,80 184.914,90 
 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

870 Romanent de tresoreria 2010 0,00 45.007,80 45.007,80 
 Total ingressos 0,00  45.007,80 45.007,80 
 
 
2. Inversions a finançar amb baixes i crèdit extraordinari: 
 
Despeses a finançar: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 
 

Consignació 
Definitiva 

33 622 01 Local polivalent Casal Municipal 
de Camarasa 

146.269,76 0,00 146.269,76 

 Total despeses 146.269,76  0,00 146.269,76 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

750 06 Generalitat. Subv. PUOSC , 
Casal Municipal de Camarasa 

0,00 88.073,23 88.073,23 

870 Romanent  de tresoreria 2010 0,00 -88.073,23 -88.073,23 
 Total ingressos 0,00  0,00 0,00 



  

 
 
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. 
 
 
 
Sisè.-  Proposta d’aprovació inicial del pressupost municip al de l’exercici 2012, bases 
d’execució i plantilla orgànica. 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2012, 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 21 de novembre de 2011,  
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Camarasa per a l’exercici 
del 2012, juntament amb les bases d’execució, que es fixa en la quantitat de 845.600 EUR 
segons resulta del següent resum per capítols: 
 
Classificació econòmica de l’estat de despeses 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 758.300  
   
A.1 Operacions corrents 586.300  
1 Despeses de personal 212.550 
2 Despeses corrents en béns i serveis 190.450 
3 Despeses financeres 41.100 
4 Transferències corrents 142.200 
   
A.2 Operacions de capital 172.000  
6 Inversions reals 172.000 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 87.300  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 87.300 
   
 TOTAL DESPESES 845.600 
 
 
 



  

Classificació econòmica de l’estat d’ingressos 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 845.600  
   
A.1 Operacions corrents 825.600  
1 Impostos directes 440.600 
2 Impostos indirectes 11.700 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 100.400 
4 Transferències corrents 257.500 
5 Ingressos patrimonials 15.400 
   
A.2 Operacions de capital 20.000  
6 Alienació d’inversions reals 20.000 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 0  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 0 
   
 TOTAL INGRESSOS 845.600 
 
 
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 2012, 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. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i pagament de les factures següents: 
 
Creditor Concepte Import  
Dolset, SL Reparació màquina neteja 5.723,14 
Encara Farem Salat, SCP Actuació teatre 29 octubre 660,80 
Estació Servei Termens, SL Gasoil 1.221,78 
MTB  Distribuciones, SL Reparació electrocardiograma 555,31 
Plameca, SA Lloguer podadora 1.457,30 
Ferreteria Alberto Soler, SA Postes de fusta 1.252,38 
SGAE Festes 2011 1.431,75 



  

Consell Comarcal Cànon residus 3T/2011 1.614,50 
Consell Comarcal Abocador agost 1.179,92 
Consell Comarcal Servei recollida escombraries agost 2.000,09 
Personal Ajuntament Nòmines novembre 10.088,50 
Telefonica de España, SAU Telèfon novembre 648,35 
Tresoreria Seguretat Social  Quotes SS setembre 4.910,04 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic novembre 2.870,67 
La Caixa Préstec casal cultural 13.599,30 
INCASOL Obra església vella, 2ª fase 6.617,43 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús, regidor, pregunta a l’alcaldia si el plec de les 315 signatures presentades 
per les campanes s’ha considerat. 
El senyor alcalde manifesta que les ha vist però que encara no ho han valorat. 
  
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:45 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 


