
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 25 de juliol 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 
 
Excusa la seva absència el regidor senyor 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 29 de juny 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 29 de juny 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. 88/11: Sol.licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya un ajut per 
import de 892 EUR per finançar el cost de programació teatral professional previst per l’any 
2011 i aprovar l’acord de col.laboració amb el Celler d’Espectacles d’aquest projecte. 
 
Núm. 89/11: Atorgar llicència al senyor Jaume Porta Garrofé per a l’ocupació de la via pública a 
la part posterior del bar del casal de Sant Llorenç de Montgai per a la col.locació d’una carpa 
durant el període d’estiu. 



  

 
Núm. 90/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Camats Vendrell per a la rehabilitació 
de la coberta de l’habitatge unifamiliar situat al carrer Sant Antoni, núm. 23 de Camarasa. 
 
Núm. 91/11: Atorgar llicència d’obres a Feliu Benseny, CB per a fer una ampliació de magatzem 
de planta baixa de 50 m2 a la zona del Càmping la Noguera de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 92/11: Atorgar llicència d’obres a la senyor Júlia Cantons Romero per a la substitució de 
revestiment ceràmic i sanitaris del bany de la vivenda situada al carrer de la Creueta de 
Camarasa. 
 
Núm. 93/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Marta Solé Rubies per a pavimentar 30 m2 
del pati de la vivenda situada al carrer Av. Sant Isidre, núm. 31 de Camarasa. 
 
Núm. 94/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Vallés Torres per reparar el desguàs i 
substituir el plat de dutxa de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 50 de Camarasa. 
 
Núm. 95/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Carmen Almagro per a la col.locació de 
paviment de gres als balcons i al garatge de la vivenda situada al carrer Sant Pere, núm. 4 de 
Camarasa. 
 
Núm. 96/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Francesc Miret Ayuso per treure el plat de dutxa 
de la planta baixa de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 1 de Camarasa. 
 
Núm. 97/11: Atorgar llicència d’obres a l’empresa Vinal Group, SL  per a la construcció d’un 
magatzem al carrer Barrinou, núm. 24 de Camarasa. 
 
Núm. 98/11: Notificar al senyor Joan Capdevila Puig que abans d’iniciar l’activitat de venda de 
pa, bolleria i pastisseria amb obrador sense cocció i fleca de pa, situats al carrer Prat de la 
Riba, núm. 22 i 31 de Camarasa caldrà presentar una certificació tècnica que acrediti que 
l’activitat i les instal.lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i al projecte. 
 
Núm. 99/11: Decret de convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de 
juliol de 2011. 
 
Núm. 100/11: Decret d’aprovació de factures. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’any 
2011  
 
Per Decret d’alcaldia de data 11 de juliol de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 2 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 13 de juliol de 2011 es proposa al Ple 
de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’any 2011 per 
import de 24.851,27 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 baixes i transferències entre partides  
 
Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01 359 Altres despeses financeres 1.700,00 2.000,00 3.700,00 
15 210 Repar. Infraestructura i béns 20.832,10 3.300,00 24.132,10 
15 212 Repar. Edificis i construccions 20.475,00 -9.900,00 10.575,00 
15 213 Repar. Maquinària 10.000,00 -2.000,00 8.000,00 
15 221 Subministraments 4.000,00 2.000,00 6.000,00 
15 22604 Jurídics i contenciosos 3.000,00 4.000,00 7.000,00 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00 2.600,00 17.600,00 
92 215 Mobiliari 1.000,00 2.326,16 3.326,16 
92 22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 3.000,00 5.000,00 
92 22708 Serveis de recaptació 15.000,00 1.287,48 16.287,48 
94 468 EMD Fontllonga-Ametlla 92.500,00 12.791,64 105.291,64 
 Total despeses  185.507,10  21.405,28 206.912,38 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

468 EMD Fontllonga-Ametlla 1.000,00 6.204,04 7.204,04 
870 Romanent de tresoreria 2010 0,00 15.201,24 15.201,24 
 Total ingressos 1.000,00  21.405,28 22.405,28 
 
 
2. Inversions a finançar amb baixes i crèdit extraordinari: 
 
Despeses a finançar: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 
 

Consignació 
Definitiva 

01 910 M. Hisenda. Devol. Tributs 2008 3.317,90 -3.317,90 0,00 
16 60902 Abastament aigua a St. Llorenç 130.000,00 14.000,00 144.000,00 
33 61902 Rest. Ermita St. Llorenç, fase 2 38.193,69 333,90 38.527,59 
33 62201 Casal Municipal de St. Llorenç 155.333,25 2.550,75 157.884,00 
33 62701 Centre Apícola 380.000,00 -120.458,08 259.541,92 
45 60901 Rehab. c/ Sta. Maria i Portal S. 6.203,25 2.076,48 8.279,73 
45 60903 Pavim. c/ les Voltes, Torregand. 90.000,00 108.260,84 198.260,84 
 Total despeses 803.048,09  3.445,99 806.494,08 
 
 
 
 
 



  

Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

350 Contribucions especials 23.248,16 20.750,00 43.998,16 
750 02 Generalitat. Subv. PUOSC 

Pavim. c/ les Voltes, Torregand. 
56.245,28 90.004,72 146.250,00 

750 05 Generalitat. Subv. PUOSC. 
Centre Apícola 

90.000,00 -90.000,00 0,00 

761 03 Diputació. Subv. Centre Apícola 20.000,00 -20.000,00 0,00 
870 Romanent  de tresoreria 2010 0,00 2.691,27 2.691,27 
 Total ingressos 189.493,44  3.445,99 192.939,43 
 
 
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’adaptació al nou tipus d’IVA a u tilitzar en la gestió de l’obra “Projecte 
de millora i rehabilitació de l’entorn i vies urban es del carrer Torregandos, Les Voltes i 
Sant Francesc de Camarasa.” 
 
Vist que la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 
2010, fa una nova redacció de l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost 
sobre el Valor Afegit, amb efectes a partir de l’1 de juliol de 2010, elevant el tipus general del 
16% al 18%. 
 
Atès que el nou tipus d’IVA a aplicar té incidència en les obres a licitar a partir de l’1 de juliol de 
2010, el pressupost de les quals ha estat calculat amb el tipus anterior. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa té inclosa l’obra titulada “Projecte de millora i rehabilitació 
de l’entorn i vies urbanes del carrer Torregandos, Les Voltes i Sant Francesc de Camarasa” en 
el PUOSC-2011 amb un pressupost total de 194.900,49 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Augmentar l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC) de l’obra titulada 
“Projecte de millora i rehabilitació de l’entorn i vies urbanes del carrer Torregandos, Les Voltes i 
Sant Francesc de Camarasa” amb l’aplicació del nou tipus d’IVA del 18% sobre el valor estimat 
de contracte (PEM + 6% BI + 13% DG) d’acord amb el desglòs següent: 
 
A.- Pressupost d’execució material + DG + BI, segons projecte 168.017,66 
B.- IVA (18% x A) 30.243,18 
Pressupost d’execució per contracta (A + B) 198.260,84 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



  

Cinquè.- Proposta d’aprovació de la contractació de  l’obra titulada “Projecte de millora i 
rehabilitació de l’entorn i vies urbanes del carrer  Torregandos, Les Voltes i Sant 
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 30.243,18 EUR d’IVA  i ha 
estat aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament.  
 
Ateses les característiques de l’obra sembla que el procediment més adequat és el de 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, 
d’acord amb allò que disposa l’article 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 8 de juliol de 2011, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el  24,07% 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 30.243,18 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 
l’aplicació pressupostària 45 60903 del pressupost de l’exercici 2011. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert a l’article 94 i a 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.- Aprovar la contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, de l’obra titulada  “Projecte de millora i 
rehabilitació de l’entorn i vies urbanes del carrer Torregandos, Les Voltes i Sant Francesc de 
Camarasa” convocant la seva licitació i tramitació. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 168.017,66 EUR i 30.243,18 EUR d’IVA per 
finançar l’obra amb càrrec a l’aplicació pressupostària 45 60903 del pressupost de l’exercici 
2011. 
 
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació del 
contracte de les obres esmentades per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 
 



  

Cinquè.- Publicar en el BOP de Lleida, en el Perfil de contractant i en el tauler d’anuncis 
municipal l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les 
proposicions que estimin pertinents. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta de contractació de l’obra titulada “Projecte de millora de l’abastament 
d’aigua potable de 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.  
 
Ateses les característiques de l’obra sembla que el procediment més adequat és el de 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, 
d’acord amb allò que disposa l’article 141 a 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
contractes del sector públic. 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 8 de juliol de 2011, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el 16,98% 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. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert a l’article 94 i a 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.- Aprovar la contractació, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, de l’obra titulada ”Projecte de millora de 
l’abastament d’aigua a Sant Llorenç de Montgai” convocant la seva licitació i tramitació. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 118.536,32 EUR i  21.336,54 EUR d’IVA per 
finançar l’obra amb càrrec a la partida 16 60902  del pressupost de l’exercici 2011. 
 
Quart.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació del 
contracte de les obres esmentades per procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació ordinària. 
 



  

Cinquè.- Publicar en el BOP de Lleida, en el Perfil de contractant i en el tauler d’anuncis 
municipal l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 26 dies naturals puguin presentar les 
proposicions que estimin pertinents. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació del padró de la taxa pe l subministrament d’aigua potable al 
polígon industrial corresponent al primer semestre de l’any 2011 i terminis de cobrança. 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al primer semestre de l’any 2011 que ascendeix a la quantitat  de            
548,57 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al primer semestre de l’any 2011 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: de l’1 d’agost de 2011 al 30 de setembre de  2011 
- període impositiu: a partir de l’1 d’octubre de 2011 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, 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 d’aprova per unanimitat. 
  
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació del padró corresponent  a la taxa pel servei de recollida 
selectiva d’escombraries i clavegueram de l’exercic i 2011 i terminis de cobrança. 
  
Examinat el padró corresponent a la taxa pel servei de recollida selectiva d’escombraries i 
clavegueram de l’exercici 2011 que ascendeix a la quantitat de 46.576,25 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a taxa pel servei de recollida selectiva d’escombraries i 
clavegueram de l’exercici 2011. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 d’agost de 2011 fins el dia 30 de setembre de 2011 
- període impositiu: a partir del dia 1 d’octubre de 2011 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, 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, s’aprova per unanimitat.  
 
 

Novè.- Proposta d’aprovació inicial de la modificac ió del Reglament per a la prestació del 
servei de la llar d’infants municipal 

 
Per Resolució de l’alcaldia, de data 5 de juliol de 2011 i prèvia proposta de la direcció del centre 
amb el consens del Consell Escolar de la Llar d’infants l’Abella de Camarasa, es va acordar 
iniciar l’expedient de modificació del reglament per a la prestació del servei de la llar d’infants 
municipal 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 la mateixa. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte per a la modificació del reglament esmentat amb l’objecte 
d’adaptar-se a les necessitats del servei, es proposa la modificació del mateix i que regiran a 
partir de la seva publicació al BOP.  
 
D’acord  amb el que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local; 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; i els 
articles 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. 
 

Vist que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 6 de 
juliol de 2011 i ha presentat un esborrany de projecte de modificació del reglament del servei de 
la llar d’infants municipal. 

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació per al curs escolar 2011-2012 i següents del 
Reglament per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal segons annex. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats per un termini mínim de 30 
dies, mitjançant anunci publicat en el BOP de Lleida i en el tauler d’anuncis de la Corporació 
perquè es pugui examinar l’expedient i formular les reclamacions o suggeriments que s’estimin 
pertinents. 
 
Tercer.- 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. 
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats 
amb aquest assumpte. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.-  Proposta d’aprovació de les dues festes loc als per a l’any 2012. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues 
seran locals i, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, s’estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 



  

respectius, per acord del Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 
28 de juliol. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Proposar com a festes locals de l’any 2012 els dies següents: 
 
Camarasa: 17 de gener de 2012 
 23 d’abril de 2012 
  
Sant Llorenç de Montgai: 25 de maig de 2012 
 10 d’agost de 2012 
  
L’Ametlla del Montsec: 30 de juliol de 2012 
 7 de desembre de 2012 
  
Fontllonga: 27 d’agost de 2012 
 28 de setembre de 2012 
  
Figuerola de Meià: 4 de maig de 2012 
 13 d’agost de 2012 
  
La Baronia de Sant Oïsme: 23 d’abril de 2012 
 24 d’agost de 2012 
  
La Maçana: 17 de gener de 2012 
 23 d’abril de 2012 
  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- Proposta de renovació i nomenament dels memb res de la Comissió Municipal de 
Delimitació 
 
Vist l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya d’elaboració del mapa municipal i comarcal 
de Catalunya, documents cartogràfics que determinen els límits territorials dels termes municipals 
i de les demarcacions comarcals i que s’ajustin al que resulti dels expedients de delimitació i 
d’atermenament entre els diferents municipis limítrofs, d’acord amb l’establert a l’article 28.1 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. 
 
Atès el que disposa l’article 28.2 i 4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i 
de les mancomunitats de Catalunya, una vegada constituïts els nous consistoris resultants de les 
darreres eleccions locals cal ratificar o designar de nou els representants de la Comissió Municipal 
de Delimitació. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Nomenar els membres de la Comissió Municipal de Delimitació següents: 
 
- Sr. Josep M. Masagué Guillaumet, alcalde 
- Sr. Antonio Torres Canut, regidor 



  

- Sr. Joan Carles Curià Martínez, regidor 
- Sr. Jaume Porta Garrofé, representant municipal a Sant Llorenç de Montgai 
- Sr. Josep M. Camarasa Cortés, president de l’EMD de Fontllonga-Ametlla 
- Sr. Josep M. Profitós Jové, tècnic municipal 
- Sr. Jaume Escolà Montané, secretari de la Corporació  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta dels membres legals de la Corporació. 
  
 
Dotzè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i pagament de les factures següents: 
 
Creditor Concepte Import  
Jordi Pla Biel Arbres i plantes 1.037,09 
Estanislao Profitós Cerveró Condicionament aparcament 902,25 
Domingo Roqué Casals Treballs desbrossadora 969,96 
Juan Miguel Franch Palma Quota anual servei desinfecció 860,99 
Costa-Portolés Arquitectes Projecte urbanització UA-2, fase 2 3.739,13 
Francesc Escolà Solà Serveis socorrisme piscines, 1r pagament 6.642,22 
Rosa Roma Segar herba 607,00 
Tallers Camp Llong, SA Reparació màquina neteja 932,28 
Comissió Festes St. Llorenç Festa Major 2011 6.000,00 
Agència Catalana de l’Aigua Liquidació cànon aigua 2010 10.789,54 
Consell Comarcal Abocador abril 595,49 
Consell Comarcal Serveis socials 3T/2011 629,30 
Consell Comarcal Servei recollida escombraries abril 2.000,09 
Petrocat Combustible 1.225,00 
Personal Ajuntament Nòmines juliol 10.105,35 
Tresoreria Seguretat Social  Quotes SS maig 4.910,04 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic juliol 1.876,54 
Telefonica de España, SAU Telèfon juny 696,90 
Agència Tributària Liquidació IRPF 3T/2011 7.775,03 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Tretzè.- Proposta al Premi Príncep d’Astúries a la Concòrdia 2011 a l’Agrupació de 
Supervivents de la Lleva del Biberó 41. 
 
Els supervivents de la Lleva del Biberó 41 han mantigut viva la memòria històrica, però sobretot 
ens han donat un missatge de concòrdia, al convocar tants anys a la pau, sense importància de 
banderes polítiques, i el reconeixement que atorga el Premi Príncep d´Astúries referma aquest 
concepte, raó per la qual els excombatents de la Lleva del Biberó mereixen en vida aquest 
reconeixement. 
 
Aquesta encomiable tasca de reconciliació que amb tenacitat i perseverança dels avui ancians 
excombatents han aconseguit fer arribar a la societat any rera any alguns des dels 80 anys, el seu 
missatge de pau, germanor i diàleg amb independència del color de la bandera que cadascú li va 
tocar defensar. 
 



  

Atès que s´ha considerat presentar com a candidats a l´obtenció del premi Príncep d´Astúries de 
la concòrdia a l´Associació de supervivents de la Lleva del Biberó 41, donat que la proposta 
realitzada els anys anteriors va ser atorgat el premi a la ciutat de Berlin i a l´entitat Mans Unides. 
 
Ells han mantingut viu el missatge de pau i concòrdia. Durant molts anys al llarg de la geografia 
catalana i fins i tot aragonesa, han mantigut visites a diferents ciutats i pobles, entre aquest 
Camarasa, on han trasmés el missatge de Pau i Germandat. Poc a poc les dificultats naturals i les 
forces acompanyen poc, és el moment de realçar el seu valor personal, col.lectiu i històric en la 
construcció del nostre país i és la raó per la que es considera mereixedora al Premi Príncep 
d´Astúries a la concòrdia a l´Associació de supervivents de la Lleva del Biberó. 
 
És per tot l´anterior, i en raó de la vinculació que aquest Ajuntament té amb aquesta Associació, la 
qual anualment celebra un acte conmemoratiu al Monument del Cementiri municipal de 
Camarasa. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la proposta d´acord de presentació de l´Associació de Supervivents de la Lleva 
del Biberó-41 com a candidata al Premi Príncep d´Astúries a la concòrdia. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Catorzè.- Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:30 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 


