
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
Assistents: 
 
Sr. Josep Vendrell i Rebert, alcalde 
Sr. Jaume Farrús Trepat, regidor 
Sr. Fausto Torres Ramírez, regidor  
Sr. Sr. Carles Palomes Brusau, regidor 
Sr. Antonio Pedrol Francés, regidor 
Sr. Roc Campo Martínez, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
Excusa la seva absència el Sr. Josep M. Masagué Guillaumet, regidor. 
 
Data:  22 de febrer de 2011 
Començament:  21:00 hores 
Acabament:   22:00 hores 
 
 
S'obra la sessió i declarada pública per la presidència, prèvia comprovació pel secretari, del 
quòrum d’assistència que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
Primer.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessi ó anterior. 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya es llegeix l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 25 
de gener de 2011.   
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d´Alcaldia 
 
Núm. 7/11: Atorgar als senyors Josep M. Pedrol i Gemma Molina una pròrroga de la llicència 
municipal d´obres atorgada en data 23 de gener de 2008, per un termni d´un any i mig per a 
finalitzar les obres consistents en la substitució de la coberta i consolidació de trebols a la 
vivenda situada al carrer Roger de Làuria, 15, de Camarasa. 
 
Núm. 8/11: Acceptar el traspàs de titularitat dels drets funeraris situats dins el cementiri 
municipal de Camarasa entre els senyors Rosa Guillaumet Sàlvia i els germans Esther, Ma. 
Carmen i Juan José Guillaumet Lara. 
 
Núm. 9/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Glòria Chàves Pérez per fer una 
paret de peces de formigó d´un metre d´alçada per a tancament de jardí de la vivenda situada 
al carrer Sant Jordi, 45, de Camarasa. 
 
Núm. 10/11: Informar favorablement el control periòdic (CL090539) realitzat a l´establiment 
d´INDUFECO, S.L, situat als afores, polígon 5, parcel.les  383 i 384, d’aquest municipi de 
Camarasa. 
 
Núm. 11/11: Declarar conclús l’expedient sancionador per haver fet efectiu el pagament de 300 
EUR, com a proposta de sanció imposada contra la senyora Josefa Salud Bellart pels actes de 
construcció duts a terme a la finca 154 del polígon 3, de Sant Llorenç de Montgai. 



  

 
Núm. 12/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Manuel Jiménez Pizarro per a tirar a 
terra dos envans i posar un plat de dutxa a la vivenda situada al carrer Rafael de Casanoves, 8 
de Camarasa. 
 
Núm 13/11. Aprovar una nova liquidació de la llicència d´obres concedida al senyor Francesc 
Seall Guardiola, per a construcció d´una nau de 500 m2. amb coberta sobre pilars i tancament 
de parets, destinada a magatzem agrícola, als Afores, polígon 3, parcel.la 24, del terme 
municipal de Camarasa, per l´import de 52,11 EUR. 
 
Núm. 14/11: Considerar legalitzables els actes de construcció duts a terme per la senyora Neus 
Turiella Clua sobre la finca 147 del polígon 3, de Sant Llorenç de Montgai, consistents en la 
reparació de la vivenda construïda segons memòria tècnica presentada i declarar conclús 
l’expedient de restauració de la realitat física i jurídica alterada.  
 
Núm 15/11: Atorgar llicència municipal d´obres a INMOGRUP QUATRE, S.L., per a projecte 
bàsic i d´execució de distribució interior d´edifici existent ( planta baixa + planta primera) per a 
habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer del Pont, 21 de Camarasa.  
 
Núm. 16/11: Acceptar la sol.licitud presentada per la senyora Rosa Guillaumet Salvia per a 
l´expedició del títol funerari sobre el ninxol 47 del subpavelló 3 del cementiri municipal de 
Camarasa, a favor seu i del seu espós senyor Antonio Márquez Freniche. 
 
Núm. 17/11: Atorgar llicència municipal d´obres als senyors Josep Rúbies Torres i Antonio 
Sabaté Coma per a realitzar la reparació de la paret de tancament divisòria dels seus dos 
corrals situats al carrer Baixada Pou del Gel, 5-7, respectivament, de Camarasa. 
 
Núm.18/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Pascual Bonet per a canviar 
les escales existents per unes de granit nacional i desenrunar el celler de la vivenda situada al 
crrer Sant Antoni, 17, de Camarasa. 
 
El senyor Roc Campo pregunta quina empresa és INDUFECO i qui fa els controls periòdics. El 
senyor alcalde manifesta que la dels abonos i el secretari contesta que els controls els fan 
empreses col.laboradores autoritzades per la Generalitat. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’any 
2011. 
 
Per Decret d’alcaldia de data 14 de febrer de 2011 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 1 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 incorporació de romanents de crèdit de l’exercici anterior, 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 16 de febrer de 2011 es proposa al Ple 
de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2011 per 
import de 609.470,41 EUR que cal finançar mitjançant incorporació de romanents de crèdit de 
l’exercici anterior, 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. Incorporació de romanents de crèdit de l’execici 2010 
 
Despeses a finançar: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

33 619 02 Restauració ermita St. Llorenç, 
fase 2 

15.000,00 22.693,69 38.193,69 

33 622 01 Casal municipal de St. Llorenç 0,00 155.333,25 155.333,25 
33 622 02 Local polivalent Casal Municipal 

de Camarasa 
0,00 146.269,76 146.269,76 

45 609 01 Rehabilitació c/ Sta.Maria i 
Portal del Segre de Camarasa 

0,00 6.203,25 6.203,25 

 Total despeses  15.000,00  330.499,95 345.999,95 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

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

0,00 10.000,00 10.000,00 

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

0,00 12.000,00 12.000,00 

750 03 Generalitat. Subv. PUOSC 
Casal Municipal de St. Llorenç 

0,00 139.739,43 139.739,43 

350 Contribucions especials 38.750,00 5.248,16 43.998,16 
870 Romanent de tresoreria 2010 0,00 163.512,36 163.512,36 
 Total ingressos 38.750,00  330.499,95 369.249,95 
 
 
2. Despeses a finançar amb baixes i transferències entre partides i crèdit extraordinari: 
 
Despeses a finançar: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
transferència  
 

Consignació 
Definitiva 

45 609 03 Pavimentació c/ les Voltes 195.000,00 -105.000,00 90.000,00 
45 609 04 Pavimentació c/ Bruc i St. Isidre 

de Camarasa 
15.000,00 -8.029,54 6.970,46 

33 627 01 Centre Apícola 0,00 380.000,00 380.000,00 
 Total despeses 210.000,00  266.970,46 476.970,46 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

750 02 Generalitat. Subv. PUOSC 
Pavimt. c/ les Voltes 

146.250,00 -90.004,72 56.245,28 

350 Contribucions especials 38.750,00 -20.750,00 18.000,00 



  

750 04 Generalitat. Subv. DARP. 
Centre Apícola 

0,00 250.000,00 250.000,00 

750 05 Generalitat. Subv. PUOSC. 
Centre Apícola 

0,00 90.000,00 90.000,00 

761 03 Diputació. Subv. Centre Apícola 0,00 20.000,00 20.000,00 
870 Romanent  de tresoreria 2010 0,00 17.725,18 17.725,18 
 Total ingressos 185.000,00  266.970,46 451.970,46 
 
 
3. Modificació de transferències corrents i deute públic: 
 
Despeses a finançar: 

 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
transferència  
 

Consignació 
Definitiva 

15 227 06 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 12.000,00 15.000,00 
15 210 Infraestructures i béns naturals 20.000,00 832,10 20.832,10 
94 420 Ministeri Hisenda. Devolució 

tributs 2008 
4.150,00 -4.150,00 0,00 

01 910 Ministeri Hisenda. Devolució 
tributs 2008 

0,00 3.317,90 3.317,90 

 Total despeses 27.150,00  12.000,00 39.150,00 
 
Ingressos i finançament: 
 

Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

450 80 Altres subv. Generalitat 47.700,00 12.000,00 59.700,00 
 Total ingressos 47.000,00  12.000,00 59.700,00 
 
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. 
 
 
Quart.- Proposta de sol.licitud de canvis d’obra in closes al PUOSC-2011 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa té inclosa en el PUOSC-2011/624 l’obra titulada 
Pavimentació i instal.lacions dels carrers les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de Camarasa 
amb un pressupost total de 194.900,49 EUR i una subvenció de 146.245,28 EUR.  
 
Atesa la necessitat urgent de finançament d’aquesta Corporació per a l’execució aquest any 
2011 de l’obra titulada Construcció del centre de recerca, formació i divulgació apícola 
“Montroig” de Camarasa amb un pressupost total de 368.750 EUR. 
 
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 de gener de 2011, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Sol.licitar el canvi de l’obra inclosa al PUOSC-2011/624 titulada Pavimentació i 
instal.lacions dels carrers les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de Camarasa per les obres  i 
el finançament següent: 
 
PUOSC-2011 
Obra: Construcció del Centre de recerca, formació i divulgació apícola “Montroig” de Camarasa 
Pressupost total: 368.750 EUR 
Subvenció PUOSC-2011: 90.000 EUR 
 
PUOSC-2011 
Obra: Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes de Camarasa 
Pressupost total: 86.350,77 EUR 
Subvenció PUOSC-2011: 56.245,28 EUR 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació inicial del projecte de l’obra titulada “Paviments i 
instal.lacions del carrer les Voltes de Camarasa.” 
 
Vista la necessitat de l’Ajuntament de Camarasa de portar a terme les obres titulades 
“Paviments i instal.lacions del carrer les Voltes de Camarasa” i de un cop redactat per 
l’arquitecte tècnic  Josep M. Profitós i Jové, el projecte de l’obra esmentada i l’estudi bàsic de 
seguretat i salut. 
  
Atès que els serveis tècnics municipals han examinat i informat favorablement el projecte i l’estudi 
bàsic de seguretat i salut corresponent. 
 
D’acord amb l’establert a l’article 235.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 37 i 38 de Decret 179/95, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte i l’estudi de seguretat i salut de l’obra següent: 
 

- Obra: “Paviments i instal.lacions del carrer les Voltes de Camarasa”  
-     Pressupost: 86.350,77 EUR  

 
Segon.- Sotmetre’ls a informació pública al BOP de Lleida, al DOGC i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament per un termini de 30 dies, a comptar des del següent al de la darrera publicació al 
BOP o al DOGC. Durant l’esmentat termini es podrà examinar i formular-hi les al.legacions 
pertinents. 
 
Tercer.- Publicar al BOP i al DOGC l’acord inicial elevat a definitiu. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació d’una operació de treso reria a curt termini 
 
Atès que les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a curt termini per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, que no exedeixi d’un any, sempre que en el seu conjunt 
no superin el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior llevat 



  

que l’operació s’hagi de realitzar en el primer semestre de l’any sense que s’hagi produït la 
liquidació del pressupost de l’exercici, llavors es tindrà en consideració la liquidació de l’exercici 
anterior a aquest darrer. 
 
Vist que en data 2 de febrer de 2011 es va iniciar l’expedient  per concertar una operació de 
tresoreria a curt termini per import de 250.000 EUR fer front als pagaments ineludibles 
programats degut a un desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament de les 
despeses que ha motivat una manca de liquiditat a la tresoreria. 
 
Atès que en data 3 de febrer de 2011 s’ha emès informe de secretaria-intervenció en relació al 
procediment i la legislació aplicable, així com a la procedència, condicions i legalitat de 
l’operació que es concerta. 
 
Donada la condició d’operació extrapressupostària de l’operació de tresoreria a curt termini la 
concertació d’aquesta operació de tresoreria, s’ha regit com a contracte privat sotmès al dret 
administratiu en la seva preparació i adjudicació.  
 
Vist que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova 
operació, és de 250.000 EUR, equivalent al 28,49% i, per tant, no supera el 30% dels ingressos 
liquidats per operacions corrents en l’exercici 2009. 
 
Atès que sí supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici 2009; per la qual cosa, 
d’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació 
de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb l’establert als articles 51 i 52.2 del 
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini. 
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Concertar una operació de crèdit a curt termini, amb l’entitat financera Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona  per un import de 250.000 EUR, que s’ha de cancel·lar com a màxim el 
dia 31 de desembre de 2011.  
 
Segon.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria 
mitjançant l’afectació de la recaptació dels impostos meritats en l’exercici econòmic 2011 i 
liquidats a través del padró (Impost sobre béns immobles –IBI-, impost sobre activitats 
econòmiques –IAE-, impost sobre vehicles de tracció mecànica). 
  
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 3 de l’Ordre de 28 
de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització. 
 
Quart.- Autoritzar i facultar el senyor alcalde per formalitzar l’operació de crèdit i la signatura del 
contracte aprovat. 
 
El senyor Roc Campo manifesta que votarà en contra perquè hi ha un deute aproximat de 200 
milions de pessetes i ara si li afegim 40 milions més no guanyem res. Per anar a buscar diners i 
tenir-los que pagar amb interessos ens costarà més diners.  
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta per 5 vots a favor del grup IpC i un 
vot en contra del regidor de CiU. 



  

 
 
Setè.- Proposta de contractació de l’obra titulada Centre de Recerca, Formació i 
Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa. 
 
Atesa la necessitat urgent d’aquest Ajuntament de realitzar les obres consistents en la 
construcció del Centre de Recerca, Formació i Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa. 
 
Vist que el projecte per a l’execució de l’obra esmentada redactat per l’arquitecte Lluís De la 
Fuente Pascual, ascendeix a la quantitat de 312.500 EUR i 56.250 EUR d’IVA (368.750 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 15 de febrer de 2011, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el 42,76% en relació als recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Atès que en data 16 de febrer 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 312.500 EUR i 56.250 EUR d’IVA, i per tant, supera el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en data 16 de febrer 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 15 de febrer de 2011 l’interventor ha realitzat l’oportuna retenció de crèdit a la 
partida 33 627 01 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.- Declarar urgent la contractació i adjudicació de l’obra titulada Centre de Recerca, 
Formació i Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa per raons d’interès públic, d'acord amb 
l'establert en l'article 96 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic. 
 
Segon.- Aprovar el procediment de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, de l’obra titulada Centre 
de Recerca, Formació i Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa, convocant la seva licitació i 
tramitació urgent. 
 
Tercer.- Autoritzar la despesa per import de 312.500 EUR i 56.250 EUR d’IVA  per finançar 
l’obra amb càrrec a la partida  33 627 01 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 urgent. 



  

 
Cinquè.- Publicar en el BOP de Lleida, en el DOGC, en el Perfil de contractant i en el tauler 
d’anuncis municipal l’anunci de licitació, perquè durant el termini de 13 dies naturals puguin 
presentar les proposicions que estimin pertinents. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import  
Wurth, SA Material 2.027,06 
Construccions Camarasa, SCP Treballs diversos i material 2.543,75 
Comercial Morillo, SA Lloguer grup electrògen festa major 723,40 
Germans Escolà i Olives, SL Obres addicionals c/ Bruc i St. Isidre 6.970,46 
Germans Escolà i Olives, SL Obres addicionals c/ Sta. Maria i Portal 

del Segre 
4.375,94 

Subirós, SL Festa major St. Antoni 8.968,00 
Consell Comarcal Recollida escombraries novembre 1.923,43 
Dom Arquitectes Associats, SL Pla Parcial SAU-2 St. Llorenç, aprovació 

inicial i contracte 85% 
13.387,50 

Bar Restaurant Can Pere Despeses festes majors, atencions 
protocolàries i arqueòlegs estiu 

5.571,00 

Rodríguez-Ros Advocats, SLP Defensa recurs cont.-admtiu núm. 
140/09 promogut per la Sra. Isabel López  

472,00 

Rodríguez-Ros Advocats, SLP Defensa recursos cont-admtius. núm. 
153/09, 118/09 i 119/09 promoguts pel 
Sr. Benjamin Vallmanya 

1.416,00 

Pardo Gestió Rambla, SL Conveni gestoria 2011 554,60 
Electricitat Pijuan, SL Penjar llums nadal i reparacions 1.015,98 
Petrocat Combustible 4.121,71 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Precs i Preguntes. 
 
El senyor Roc Campo fent referència a les preguntes realitzades en l’anterior sessió plenària 
recorda al regidor d’obres que hauria de ser més curós en el control de les obres que es fan al 
poble. També pregunta si ja està en marxa arreglar les baranes xafades del carrer Portal del 
Segre davant de casa del Seall i de casa meva. El senyor alcalde manifesta que ja s’ha posat en 
coneixement del Consell Comarcal. 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


