
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 26 de setembre de 2011 
 
Essent les 22 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 
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 25 de juliol 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 25 de juliol 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. 101/11:  Cedir a l’Associació de joves de Camarasa l’ús de la pista poliesportiva municipal 
durant les tres primeres setmanes del mes d’agost per a la celebració del 3r. campionat de 
futbol sala. 
 
Núm. 102/11: Cedir a l’Associació de joves de Camarasa l’ús de la zona del costat de la pista 
de tennis municipal per a la celebració de la macarronada popular i ball de nit, el dia 5 d’agost. 
 



  

Núm. 103/11: Cedir a la Penya Blaugrana de Camarasa l’ús de la pista poliesportiva, vestidors, 
enllumenat, recinte del magatzem, lavabos, bar del Casal i escenari mòbil, amb motiu de la 
celebració del sopar popular del dia 30 de juliol. 
 
Núm. 104/11: Atorgar llicència municipal d’escomesa a la xarxa de clavegueram municipal al 
senyor Juan Paredes per la vivenda situada al carrer Riu, s/n de Camarasa. 
 
Núm. 105/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Jordi Cortinas Pineda per a compactar un camí 
amb graves, construir llenyer i rehabilitar el cobert existent als afores polígon 10 parcel.la 437 
de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 106/11: Atogar llicència d’obres al senyor Antonio Pedra Micas per a fer un revestiment 
amb pintura plàstica de la façana de la vivenda del carrer Sant Miquel, 7 de Camarasa. 
 
Núm. 107/11: Atorgar llicència urbanística a Armarcel, SL per a l’ampliació de l’explotació 
ramadera avícola situada als afores polígon 3 parcel.la 165 de Camarasa. 
 
Núm 108/11: Atorgar llicència ambiental a Armarcel, SL per a l’ampliació de l’explotació 
ramadera avícola situada als afores polígon 3 parcel.la 165 de Camarasa. 
 
Núm. 109/11: Cedir a l’Associació de joves de Camarasa l’ús del Casal municipal, disposar del 
projector, ús de taules i cadires el dia 21 d’agost per a la celebració del primer campionat de 
trivial. 
 
Núm. 110/11: Autoritzar la senyora Àngels Chamorro, adjudicatària del servei del bar de les 
pisicines municipals de Camarasa l’obertura del bar des de les 23:30 hores del dia 27 d’agost 
fins les 05:00 hores del dia següent amb la possibilitat de banyar-se. 
 
Núm. 111/11: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Margarita Payró Cudós per 
arreglar el marxapeu de l’entrada de la vivenda situada al carrer Sant Maria, 26 de Camarasa. 
 
Núm. 112/11: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Cinta Caminal Guillaumet per a 
rehabilitar la cuina, fer un bany i paviment de gres a la vivenda del carrer Santa Maria, 20 de 
Camarasa. 
 
Núm. 113/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Rafel Picoy per arreglar el sota-balcó de 
la façana i pintar a la vivenda del carrer Sant Pere, 18 de Camarasa. 
 
Núm. 114/11: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Maria Trepat Olives per a la 
col.locació de plat de dutxa i canviar finestra a la vivenda del carrer Santa Maria, 15 de 
Camarasa. 
 
Núm. 115/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Daniel Roqué Duró per a desmuntar la coberta 
existent dins el pati, sanejar i fer paviment de 20 m2 al carrer Sant Antoni, 13 de Camarasa. 
 
Núm. 116/11: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Joan Domingo Mogues per 
arrebossar parets i esglaons de l’escala del 1r al 2n pis, canviar les rajoles del bany i la banyera 
per un plat de dutxa a la vivenda de l’Av. Sant Isidre, 2 de Camarasa. 
 
Núm. 117/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Torres Pedra per a reparar la coberta 
del magatzem de 80 m2 substituint l’entramat de fusta per biguetes de ciment i encadellat 
ceràmic a la partida Camí de les pedres, polígon 5, parcel.la 24 de Camarasa. 
 
Núm. 118/11: Autoritzar al senyor Josep Picoy Cano l’inici de l’activitat destinada a explotació 
ramadera porcina d’engreix, situada als afores polígon 4 parcel.la 742 de Camarasa. 



  

 
Núm. 119/11:Autoritzar la senyora Àngels Chamorro, adjudicatària del bar de les piscines 
municipals de Camarasa per a la celebració d’un sopar seguit de música, el dia 10 de setembre 
 al recinte de fora de les pisicines, zona del camp de futbol. 
 
Núm. 120/11: Aprovar el Pla bàsic de protecció civil del municipi de Camarasa per risc 
d’emergències d’accidents de ferrocarril, comunicant aquest acord a la Direcció General de 
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i ratificar aquest acord 
posteriorment pel Ple. 
 
Núm. 121/11: Tenir per incoat el procediment de declaració de caducitat de l’expedient de 
l’empresa Invereco, SL iniciat per a la legalització de la instal.lació de plaques solars 
fotovoltaiques sobre la finca 79 del polígon 4 de Camarasa per inactivitat davant requeriment de 
documentació. 
 
Núm. 122/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Montserrat Salse per a la neteja i repàs de 
la teulada, revestiment de les golfes, anivellat de sostre i reforç de la vivenda situada al carrer 
Passeig del Segre, núm. 46 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 123/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Andrean Debatin per a rejuntar les parets 
exteriors de pedra de la cabana situada als afores, polígon 6, parcel.la 232 de Camarasa. 
 
Núm. 124/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Pujol Pedrol per arreglar el ràfec i 
reparar danys a la teulada de la vivenda situada al carrer la Plaça, núm. 6 de Camarasa. 
 
Núm. 125/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Torres Canut per a enrajolar el terra i 
les parets del bany de la seva vivenda situada als afores, a la carretera de Camarasa. 
 
Núm. 126/11: Cessió d’ús a l’Associació de Joves de Camarasa de la sala del forn com a local 
social del jovent de Camarasa. 
 
Núm. 127/11: Decret de convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 26 
de setembre de 2011. 
 
Núm. 128/11: Decret d’aprovació de factures. 
 
 
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 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 la certificació i document acreditatiu de les obligacions 
pendents de pagament que es pretén complir amb aquesta línia financera és: 
 
Creditor: Germans Escolà i Olives, SL 
Factura: A-100040  
Data: 12/11/2010 
Concepte: Paviments i instal.lacions del carrer Bruc i part del carrer St. Isidre de Camarasa 
Import: 124.501,98 EUR 
 
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’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 municipals. 
 
Vist que el Govern de la Generalitat, mitjançant Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 
data 20 de juliol de 2011 va aprovar les subvencions a les Corporacions Locals titulars de llar 
d’infants per al curs 2010-2011. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Acceptar la subvenció atorgada a aquesta Corporació local per import de 19.500 EUR 
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 inicial del Pla Bàsic  de Protecció Civil del municipi de 
Camarasa per risc d’emergències d’accidents de ferr ocarril. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa, mitjançant l’Ordre IRP/335/2010, de 7 de juny, per la qual 
s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions adreçades a ens locals per 
a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a 
l’elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, i s’obre la convocatòria per l’any 
2010, va sol.licitar un ajut econòmic per a l’elaboració del pla bàsic de protecció civil del 
municipi de Camarasa pel risc d’emergències d’accidents de ferrocarril. 
 
Atès que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha resolt concedir 
una subvenció per import de 1.255 EUR per a l’elaboració de l’esmentat pla bàsic. 
 
Vist que el Pla bàsic de protecció civil del municipi de Camarasa per risc d’emergències 
d’accidents de ferrocarril ha estat elaborat per l’empresa Enginyeria Marsal i Porta, SL. 
 
Atès que per Decret d’alcaldia  de data 13 de setembre de 2011 es va aprovar l’esmentat Pla i 
trametre la documentació justificativa de la subvenció a la Direcció General de Protecció Civil. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia de data 13 de setembre de 2011 i aprovar inicialment el 
Pla bàsic de protecció civil del municipi de Camarasa per risc d’emergències d’accidents de 
ferrocarril. 
 
Segon.- Sotmetre aquest pla a informació pública mitjançant anunci al BOP de Lleida, al 
DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis municipal pel 
termini de trenta dies per a la formulació de reclamacions i al.legacions. Si transcorregut el 
termini d’informació pública no es presenten al.legacions l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i pagament de les factures següents: 
 
Creditor Concepte Import  
Miq Mac Art Culinari, SL Sopar sardinada popular 2.362,50 
Estanislao Profitós Cerveró Condicionament platjeta àrea recreativa 3.308,13 
Francesc Miret Riasol Mobiliari casal d’associacions 1.374,70 
Enginyeria Marsal Porta, SL Redacció pla bàsic de protecció civil 1.486,80 
Centre Cultural Lleidatà Esbart dansaire onze de setembre 950,00 
Francesc Escolà Solà Serveis socorrisme piscines, 2n pagament 6.642,22 
Pepita Ruestes Actuació Josafat Teatre 652,80 
Agroforestal Leridana, SLU Obra pou Sant Llorenç 9.204,00 
Apliclor, SA Servei piscines 511,51 



  

ABSIS 3T serveis informàtics 1.089,59 
Consell Comarcal Abocador maig 538,73 
Consell Comarcal Abocador juny 665,45 
Consell Comarcal Servei recollida escombraries maig 2.000,09 
Consell Comarcal Servei recollida escombraries juny 2.000,09 
Consell Comarcal 2T cànon residus 939,00 
Personal Ajuntament Nòmines agost 10.105,35 
Tresoreria Seguretat Social  Quotes SS juny 4.910,04 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic agost 2.829,00 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic setembre 2.351,17 
Telefònica de España, SAU Telèfon agost 606,04 
Telefonica de España, SAU Telèfon setembre 618,63 
Esport Dinàmic, SCP Estades esportives 2.721,00 
La Caixa Préstec obra casal cultural 13.764,33 
La Caixa Préstec obra polígon industrial 4.115,89 
La Caixa Préstec obra polígon industrial 3.318,15 
INCASOL Préstec obra església St. Miquel, fase 2 6.617,43 
Apliclor, SA Servei piscines 692,34 
Germans Escolà i Olives, SL Certificació obres 1 centre apícola 84.758,86 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació d’una Moció en defensa del model d’immersió lingüística a les 
escoles de Catalunya 
 
Davant la darrera resolució adoptada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el 
model d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya volem expressar el següent: 
 
El model llingüístic de l’escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un model 
d’èxit, gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell d’educació i cohesió social. A més, 
la comunitat educativa, en la seva majoria, l’avala. 
 
La immersió lingüística, enfront d’altres models, permet un sistema educatiu sense separar els 
nois i les noies per raó de llengua. A més, s’ha demostrat que el model d’immersió permet el 
coneixement de les dues llengües oficials en acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió 
social i la igualtat d’oportunitats. 
 
En aquests primers 32 anys de democràcia, el model lingüístic a les escoles ha contribuït, sens 
dubte, a equilibrar el pes del català i el castellà, força desequilibrat en diferents àmbits. 
 
Les noves realitats socials, fruit de l’arribada de famílies nouvingudes als nostres municipis, 
reforcen la idoneïtat d’un sistema educatiu que ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als 
municipis, i que exerceix de sistema d’acollida i arrelament dels nois i noies immigrants. 
 
Defensem el bilingüisme com una riquesa de la nostra societat, i apostem pel trilingüisme com a 
horitzó desitjable del nostre sistema educatiu. 
 
Per tot això, acordem: 
 
Donar suport al govern de la Generalitat en les accions que emprengui per defensar el model 
d’immersió lingüística a les escoles de Catalunya. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 



  

 
 
Vuitè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol manifesta que se’ls havia acusat per l’anterior cap de l’oposició que el 
poble estava molt brut i demana al consistori que mirin com estan els carrers ara. El senyor 
alcalde contesta que sí, que estan fatal, que la màquina de neteja està espatllada i s’ha portat a 
arreglar i que segurament a finals d’aquesta setmana ja estarà llesta. 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta que en sap l’ajuntament de l’assumpte del metge perquè es diu 
que el treuran. El senyor alcalde manifesta que oficialment l’ajuntament no en sap rés. 
Demanarem una reunió amb del Departament de Sanitat per preguntar a veure que passa amb 
l’actual metge i també per saber que passa amb la plaça del metge titular del poble. 
 
El senyor Antonio Pedrol també pregunta què ha passat amb les campanes que no toquen a la nit. 
Que hi ha molta gent del poble que li sap greu que les campanes no toquin a la nit perquè han 
tocat tota la vida. El senyor alcalde contesta que hi ha hagut alguna queixa i s’ha consultat altres 
municipis com ho feien i per sorpresa de l’Ajuntament resulta que l’anterior consistori ja les va 
tancar a la nit al poble de Sant Llorenç i no ha passat rés. 
 
El senyor Antonio Pedrol demana que rectifiquin i que tornin a tocar les campanes a la nit i que si 
cal portaran firmes del poble. El senyor alcalde contesta que si porten firmes se les miraran i 
estudiaran. 
 
El senyor Jaume Farrús fa una queixa i manifesta que és una llàstima que l’Ajuntament hagi hagut 
de llogar i pagar un grup de batucada de Balaguer per anar a representar el poble de Camarasa a 
Vilagrassa. El senyor alcalde contesta que sí, que efectivament és una llàstima que no hi hagin 
anat els gegants i grallers del poble, que a la Fira de l’Ametller de Vilagrassa es va convidar el 
poble de l’Ametlla del Montsec i ens van preguntar si teniem algun grup que pugués representar al 
poble. Vaig parlar el dia de la festa major de Fontllonga amb representants dels gegants i grallers i 
van trobar que era una bona idea. I així ho vaig manifestar a l’alcalde de Vilagrassa. Posteriorment 
en una reunió amb els grallers i en sortir el tema em van dir que s’ho havien de parlar. Després 
d’uns dies i de parlar amb diferents membres de la Junta em van comunicar que havien fet una 
votació i que no hi podien anar per motius d’agenda i que estaven arreglant els gegants per anar a 
Barcelona. Després d’això vaig trobar per casualitat el grup de batucada de Balaguer un dia al 
càmping de Sant Llorenç i els hi vaig preguntar si estaven lliures per anar el diumenge a 
Vilagrassa. Al dia següent en van confirmar que sí. 
 
El senyor Jaume Farrús també pregunta si l’Ajuntament ha demanat la Comarkalada de l’any que 
vé. El senyor alcalde manifesta que sí. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 23:00 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 


