
 
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. Josep M. Masagué Guillaumet, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
 
Data:  25 de gener 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 30 
de novembre de 2010.   
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d´Alcaldia 
 
Núm. 141/10: Atorgar als senyors Josep Nogueró Soldevila i Rosa Maria Trepat Cantons una 
pròrroga de la llicència d´obres atorgada en data 17 d´octubre de 2007 pera la construcció d´un 
edifici unifamiliar entre mitgeres en testera al carrer del Vall, 9, de Camarasa, segons projecte 
presentat, fins el mes d´abril de 2012. 
 
Núm. 142/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Pere Salinas Fortuny per a la 
construcció d´un magatzem de 25 m2. dins la finca 294 del polígon 6 de Camarasa, 
condicionada, segons consta en l´informe del tècnic municipal, al fet que es retiri la resta de 
construcció mòbil existent dins la mateixa finca. 
 
Núm. 143/10: Nomenar al senyor Carles Palomes Brusau, regidor d´educació d´aquesta 
Corporació Local, com a representant municipal del Consell Escolar del CEIP de Camarasa i 
del Consell de la ZER. 
 
Núm. 144/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jesús Pujol Salud per a la 
rehabilitació de la tanca de la façana de la vivenda situada als Afores, s/n, de Sant Llorenç de 
Montgai, nucli d´aquest municipi de Camarasa. 
 



  

Núm. 145/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Delgado Pérez per a 
substitució de fusteria de fusta per fusteria d´al.lumini a la vivenda situada al carrer Roger de 
Llúria, 23, de Camarasa. 
 
Núm. 146/10: Requerir al senyor Lluís Chamorro Raigón, amb domicili al carrer del Pont, núm. 
2, de Fontllonga, per tal que, en el termini de quinze dies hàbils, retiri els vehicles Mercedes, 
matrícula B-7207-NT, i Jeep Gran Cheeroee, matrícula B-1365-NZ, de la via pública. 
 
Núm. 147/10: Atorgar la llicència municipal de primera ocupació al senyor Lluis Chamorro 
Raigón de 2 habitatges situats al carrer Major, núm. 1, 1r i 2n. de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 148/10: Deixar sense efecte la liquidació tributària per a l´impost sobre construccions, 
instal.lacions i obres per import de 407,56 EUR, corresponent a la llicència municipal de l´obra 
titulada “ Variant Subterrània línia 25 kv Sant Llorenç entre els seus suports 59 i 92 existents i 
Variant aèria-subterrània línia 25 kv derivació a CT WX469”,  al terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 149/10: Atorgar llicència municipal d’obres a Hotel Terradets, SL per a la instal.lació d’un 
rètol informatiu en la façana de la vivenda situada al carrer Jaume I, núm. 9 de Camarasa. 
 
Núm. 150/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Aleix Porta Morera per a l’execució 
de la reforma d’habitatge unifamiliar situat a la partida la Solana, s/n de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Núm. 151/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Macià Valls Masagué per a 
l’execució de l’obra Remunta de magatzem amb un habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al 
carrer Sant Jordi, núm. 21 de Camarasa. 
 
Núm. 152/10: Atorgar a la senyora Carme Subirada Camarasa una pròrroga de la llicència 
atorgada en data 16 de desembre de 2009 i per un termini de 6 mesos per a l’inici de les obres 
consistents en canvi de coberta i arranjament de façana de l’habitatge unifamiliar existent al 
carrer de la Font, núm. 8 de Fontllonga. 
 
Núm. 153/10: Atorgar llicència municipal de primera ocupació al senyor Angel Pedra Camats 
per a la vivenda situada al carrer Sant Antoni, núm. 20 de Camarasa. 
 
Núm. 154/10: Requerir al senyor Miquel Feliu Gallart que procedeixi a l’enderroc de les obres 
executades en la finca situada al polígon 6, parcel.la 237 de Camarasa consistent en 
fonaments, alçat de murs perimetrals de formigó a una alçada aproximada d’un metre i forjat de 
biguetes i revoltonts, i retiri la brossa existent dins la finca. 
 
Núm. 155/10: Aprovar el pla de gestió de dejeccions ramaderes corresponent a l’explotació 
semiextensiva de bestiar oví, situada als afores, polígon 4, parcel.la 617 de Camarasa, 
propietat del senyor Xavier Valls Planells. 
 
Núm. 156/10: Declarar conclús l’expedient de la realitat física alterada de la senyora Josefa 
Salud Bellart iniciant expedient sancionador pels actes realitzats sense la corresponent llicència 
municipal d’obres. 
 
Núm. 157/10: Incoar expedient sancionador per infracció urbanística a la senyora Josefa Salud 
Bellart per les obres realitzades als afores, polígon 3, parcel.la 154 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 1/11: Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística al senyor Jaume Clua Font 
per les obres realitzades fora de tota ordenació i donar-li audiència de 15 dies perquè pugui 
presentar al.legacions i justificacions pertinents. 
 



  

Núm. 2/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Aleix Porta Morera per a vallar el perímetre de la 
finca situdada al polígon 2, parcel.la 166 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 3/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Neus Turiella Clua per a la rehabilitació de la 
coberta de la vivenda agrícola “Cal Turiella” situada al polígon 3, parcel.la 147, partida Regal de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 4/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Feliu Tribó per a la construcció d’un 
magatzem agrícola de 77 m2 adossat a un magatzem ja existent, situat al polígon 2, parcel.la 
215 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 5/11: Declarar conclús l’expedient de neteja de solar propietat de la senyora Nuria Curià 
Casanoves situat al carrer Sant Jordi, núm. 40 de Camarasa per haver-se complert les 
mesures de conservació, sense iniciar expedient sancionador. 
 
Núm. 6/11: Declarar conclús l’expedient de neteja de solar propietat del senyor Josep Sabaté 
Coma situat al carrer les Voltes, núm. 9 de Camarasa per haver-se complert les mesures de 
conservació, sense iniciar expedient sancionador 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de l’any 
2010. 
 
Per Decret d’alcaldia de data 30 de desembre de 2010 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’exercici 2010. 
  
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 suplements de crèdit per majors ingressos recaptats 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 11 de gener 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 2010 per 
import de 35.698,32 EUR que cal finançar mitjançant suplements de crèdit per majors ingressos 
recaptats i transferències entre partides pressupostàries que afecten al mateix grup de funció  i 
subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
Despeses pressupostades a finançar amb suplements de crèdit i modificació de préstec 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

45 609 03 Recuperació camí aiguabarreig 27.000,00 -366,33 26.633,67 
15 609 Urbanització UA-2 Fase 1 312.000,00 5.254,02 317.254,02 
33 692 Consolidació del Merengue 30.000,00 1.361,33 31.361,33 
33 627 01 Centre apícola 5.937,75 -4.415,55 1.522,20 
33 61902 Protecció Roca Bous, fase 2 67.000,00 730,48 67.730,48 
 Total despeses  441.937,75  2.563,95 444.501,7 
 
 
Despeses a finançar amb excés d’ingressos no afectats i transferències entre partides  
 



  

Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
Definitiva 

01 310 Interessos 27.212,02 4,00 27.216,02 
01 359 Altres despeses financeres 1.700,00 60,96 1.760,96 
15 210 Reparació infraestructura 16.000,00 7.725,91 23.725,91 
15 212 Reparació edificis i altres 26.833,32 2.830,82 29.664,14 
15 213 Reparacio maquinària  6.000,00 3.164,51 9.164,51 
15 226 04 Jurídics i contenciosos 8.277,36 1.517,46 9.794,82 
15 227 06 Estudis i treballs tècnics 9.383,56 3.060,14 12.443,70 
16 214 Elements de transport 1.802,71 28,44 1.831,15 
16 143 Altre personal. Neteja 16.288,82 55,65 16.344,47 
16 221 Subministraments. Aigua 8.538,39 2.133,50 10.671,89 
16 227 00 Neteja i acondicionament 1.000,00 231,59 1.231,59 
16 465 Consell Comarcal. Neteja 35.000,00 2.200,00 37.200,00 
31 465 A comarques. Serveis socials 4.140,60 444,52 4.585,12 
23 160 Seguretat Social 52.800,00 1.000,00 53.800,00 
33 465 Consell Comarcal. TDIC 2.800,00 100,00 2.900,00 
92 143 Altre personal 10.369,44 36,00 10.405,44 
92 220 Material d’oficina 5.997,74 1.978,75 7.976,49 
92 221 00 Energia elèctrica 35.000,00 1.010,87 36.010,87 
92 221 03 Combustibles i carburants 14.992,72 4.035,49 19.028,21 
92 222 Comunicacions 11.000,00 972,69 11.972,69 
92 223 Transports 0,00 17,85 17,85 
92 224 Primes d’assegurances 7.000,00 177,53 7.177,53 
92 227 Treballs per altre empreses 8.000,00 347,69 8.347,69 
 Total despeses 310.136,68  33.134,37 343.271,05 
 
 
Finançament: El finançament es realitzarà mitjançant transferències entre partides per 
minoració de despeses i, majors ingressos recaptats, amb el desglòs següent: 
 
- Transferències entre partides pressupostàries per minoració de despeses: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Proposta de 
transferència  

Consignació
definitiva 

01 912 Amortització de préstecs 67.500,00 -75,59 67.424,41 
15 130 Laboral fix 20.500,00 -189,64 20.310,36 
15 143 Altre personal. 42.300,00 -1.858,14 40.441,86 
15 221 Subministraments 7.715,26 -2.947,24 4.768,02 
31 221 Subministraments 1.500,00 -598,22 901,78 
32 130 Laboral fix 21.200,00 -375,15 20.824,85 
32 143 Altre personal 16.200,00 -1.032,12 15.167,88 
33 203 Arrendaments de maquinària 4.000,00 -391,40 3.608,60 
91 230 Dietes 2.500,00 -893,23 1.606,77 
92 200 Arrendaments de  terrenys 150,00 -150,00 0,00 
92 216 Equips per a processos inform 1.000,00 -398,79 601,21 
92 225 Tributs 500,00 -198,99 301,01 
92 226 01 Atencions protocolàries 3.500,00 -195,22 3.304,78 
92 226 02 Publicitat i propaganda 2.500,00 -168,83 2.331,17 
92 231 Locomoció 1.000,00 -197,35 802,65 
92 466 Transf. a entitats agrupin munic 1.800,00 -206,13 1.593,87 
 Total transferències partides 193.865,26  -9.876,04 183.989,22 



  

 
- Majors ingressos efectivament recaptats no afectats: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Recaptació 
Neta 

Excés 
Previsió 

130 Impost sobre activit. Econòmi. 70.000,00 73.250,93 3.250,93 
312 Serveis educatius 14.000,00 14.856,12 856,12 
313 Serveis esportius 12.400,00 13.089,20 689,20 
338 Compensació Telefònica 3.200,00 6.852,67 3.652,67 
392 Recàrrecs executiva 750,00 1.244,03 494,03 
393 Interessos de demora 80,00 332,00 252,00 
48 Transf. de famílies i institucion. 7.368,00 7.473,00 105,00 
520 Interessos de dipòsits 6.784,35 7.280,35 496,00 
 Total majors ingressos 114.582,35  124.378,3 9.795,95 
 
- Suplement de crèdit:  

 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

396 10 Quotes urbanització 230.800,00 16.117,13 246.917,13 
750 02 Transf. de capital 8.200,00 -90,80 8.109,20 
 Total suplements de crèdit 239.000,00  16.026,33 255.026,33 
 
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’aprovació del conveni de col.lab oració entre l’Ajuntament de 
Camarasa i l’Associació Serveis de Participació i S ostenibilitat (PAS) en relació a la ruta 
turística cultural “El Camí” al seu pas pel municip i de Camarasa. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa compta entre els seus objectius i línies d’actuació la 
promoció de l’economia local a través de l’impuls d’un turisme basat en la cultura, la natura i la 
realitat social del municipi i comarca, que sigui respectuós amb l’entorn i amb la seva identitat i 
que porti prosperitat als seus habitants. 
 
Atès que l’associació sense afany de lucre Serveis de Participació i Sostenibilitat (PAS) 
coordina la implantació, el manteniment i la dinamització del projecte anomenat “El Camí”, que 
té com a finalitat promoure el coneixement i l’arrelament territorial i cultural de tots els habitants, 
així com promoure un turisme cultural, sostenible i desestacionalitzat, tant intern com extern, 
mitjançant un recorregut senyalitzat per la cultura, la història, el paisatge i l’esperit de les terres 
de parla catalana, projecte elaborat a partir de la participació de les persones, entitats i 
institucions de cada territori. 
 
Vist l’esborrany de conveni de col.laboració entre ambdues entitats que s’adjunta, es proposa al 
Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Camarasa i l’Associació Serveis de 
Participació i Sostenibilitat (PAS) en relació a la ruta turística cultural “El Camí” al seu pas pel 
municipi de Camarasa. 



  

 
Posada a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta amb 5 vots favorables del grup IC i 
2 vots en contra de CiU. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació del Conveni de col.la boració entre l’Ajuntament de 
Camarasa i l’Associació Recerca i Difusió del Patri moni Històric de la Noguera per a la 
difusió mitjançant visites guiades al jaciment arqu eològic de la Roca dels Bous de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
Vist que l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric de la Noguera està interessada en 
la realització de visites guiades organitzades, tant a centres educatius com a públic en general, 
al jaciment arqueològic de la Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai per explicar els 
avanços científics que es duen a terme en la recerca i difondre el coneixement que disposen 
dels Homo neanderthalensis, conjuntament amb l’organització de tallers experimentals en el 
Parc Arqueològic Didàctic de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Atès que tant l’Ajuntament de Camarasa com l’Associació consideren que el jaciment 
arqueològic de la Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai és un dels principals valors del 
patrimoni cultural del municipi i de la comarca, element de desenvolupament turístic, basant-se 
tant en els seus valors patrimonials com en la seva visibilitat mediàtica i amb la seva capacitat 
d’atracció. 
 
Vist que és d’interès d’ambdues parts cercar projectes d’usos públics que valoritzin l’esmentat 
jaciment des d’una òptica turística, cultural o mediambiental. 
 
Vist l’esborrany de conveni de col.laboració entre ambdues entitats que s’adjunta, es proposa al 
Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Camarasa i l’Associació Recerca i 
Difusió del Patrimoni Històric de la Noguera per a la difusió mitjançant visites guiades al 
jaciment arqueològic de la Roca dels Bous de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació del padró del cànon de l’aigua de l’exercici 2010 i terminis de 
cobrança. 
 

Examinat el padró corresponent del cànon de l’aigua de l’exercici 2010 que ascendeix a la 
quantitat de 10.935,32 EUR. 
 
Es proposa al Ple l´aprovació del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent del cànon de l’aigua de l’exercici 2010. 
 
Segon.- Aprovar els  terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 de febrer de 2011 fins el 4 d’abril de 2011 
- període impositiu: a partir del dia 5 d’abril 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 del Ple, 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 segon semestre d e l’any 2010 i terminis de cobrança. 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al segon semestre de l’any 2010 que ascendeix a la quantitat 553,74      
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 segon semestre de l’any 2010. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: de l’1 de febrer de 2011 al 4 d’abril de 2011 
- període impositiu: a partir del 5 d’abril 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. 
 
El senyor Roc Campo manifesta que l’any passat ja es va parlar de modificar l’ordenança 
reguladora per tal que totes les parcel.les del polígon paguessin manteniment.  
El senyor alcalde manifesta que aquest any es modificarà l’ordenança reguladora del polígon 
industrial. 
 
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  
Plameca, SA Lloguer màquina podar 1.996,56 
Germans Escolà i Olives, SL Excés d’obra carrers Bruc i St. Isidre 14.961,52 
Aplicaciones LM, SL Revisió extintors 738,79 
Aigua Llum de Ponent, SL Reparació bombes a Sant Llorenç 1.523,88 
Germans Escolà i Olives, SL Obra c/ Sta. Maria i Portal del Segre 104.253,00 
IANUA Arquitectures, SCP Direcció obres fase 2 ermita Sant Llorenç 2.173,28 
Consell Comarcal Recollida escombraries setembre 1.923,43 
Consell Comarcal Recollida escombraries octubre 1.923,43 
Instalcine, SL Pantalla i altaveus casal 809,48 
Laiccona Anàlisi complet aigua 705,11 



  

Joan Burguet, la impremta Felicitacions nadal 572,30 
Comercial Monesma-Saiz, SL Treballs informàtics i escàner consultori 844,88 
UTE Novex, SL i Edit, SL Certif. obra 6 urbanització UA-2 9.549,57 
Jové Viñes, SL Lots de nadal 671,94 
Inqua, SL Estudi geotècnic centre apícola 1.522,20 
Arids Daniel, SA Material 392,94 
Petrocat Gasoil 4.688,32 
Rodríguez Ros Advocats Assessoria jurídica 2n semestre 2010 473,07 
Petrocat Gasoil 1.034,67 
Arids Daniel, SA Material 523,92 
Arids Daniel, SA Material 659,73 
NECONSA Neteja clavegueram 706,32 
Miracle Mo Camps Festes populars 1.250,00 
Electricitat Pijuan, SL Reparació enllumenat 539,81 
Electricitat Pijuan, SL Reparació enllumenat 421,43 
Germans Escolà i Olives, SL Obres complementàries local polivalent 

casal municipal 2a fase 
146.269,76 

 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Proposta de sol.licitud de canvis d’obra inc loses al PUOSC-2011-2012. 
 
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 i en el 
PUOSC-2012 l’obra titulada Obres complementàries del local polivalent Casal Municipal de 
Camarasa amb un pressupost total de 306.052,66 EUR i una subvenció de  88.073,23 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. 
 
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 l’obra 
titulada Construcció del Centre de recerca, formació i divulgació apícola “Montroig” de 
Camarasa i amb 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 
 
Segon.- Sol.licitar el canvi de l’obra inclosa al PUOSC-2012 de l’obra titulada Obres 
complementàries del local polivalent Casal Municipal de Camarasa per l’obra titulada 
Pavimentació i instal.lacions dels carrers les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de 
Camarasa, inicialment inclosa al PUOSC-2011/624 i amb el finançament següent: 
 
PUOSC-2012 
Obra: Pavimentació i instal.lacions dels carrers les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de 
Camarasa 
Pressupost total: 194.900,49 EUR 



  

Subvenció PUOSC-2012: 144.318,51 EUR 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Precs i Preguntes. 
 
El senyor Roc Campo pregunta perquè es fa el canvi d’obra del centre apícola al PUOSC.  
El senyor alcalde contesta que falten 90.000 EUR per poder fer l’obra aquest any perquè sinó 
perden la subvenció concedida del DARP de 250.000 EUR que ve de la Comunitat Europea. 
 
El senyor Roc Campo també pregunta quina és la raó de l’inici de tants expedients sancionadors 
d’obres. El senyor alcalde contesta perquè s’estan fent obres sense permisos. 
 
El senyor Roc Campo pregunta quina és l’altura màxima que es va quedar d’edificació al poble. 
El senyor Fausto Torres contesta que 9,50 m. El senyor Roc Campo manifesta que teniu a dalt 
obres que tenen més alçada d’aquests 9,50 m. i que ho mirin. 
 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


