
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 19 de desembre de 2011 
 
Essent les 21:30 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 28 de novembre 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 28 de novembre 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. 149/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Vicenç Llorens Navarra per arreglar la teulada 
del cobert agrícola situat al polígon 8, parcel.la 33 de l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 150/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Ramon Pié Cedeño per a instal.lar un lavabo a 
la vivenda situada al carrer Major, núm. 15 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 151/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep M. Masagué Guillaumet per a la 
reparació de la coberta de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 3 de Camarasa. 



  

 
Núm. 152/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Piedad Navarro Ortíz per obrir una porta de 
garatge a la vivenda situada al carrer Forn, núm. 1 de Camarasa. 
 
Núm. 153/11: Aprovar la concessió de la tarjeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució amb la modalitat de titular conductor al senyor Jaume Puig Guillaumet. 
 
Núm. 154/11: Cedir a l’Associació de Joves de Camarasa l’ús del casal municipal pel dia 9 de 
desembre de 2011 per a la celebració d’un karaoke i festa acompanyada de ball. 
 
Núm. 155/11: Ordenar la paralització immediata de les obres que s’estan duent a terme sobre 
la finca situada al polígon 3, parcel.la 144-145 de Sant Llorenç de Montgai i requerir al senyor 
Francisco Pujol que aporti projecte de les obres a realitzar. 
 
Núm. 156/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Joan Baulies Camarasa per arreglar i reforçar 
la paret mitjanera de la vivenda situada al carrer Bellerot, s/n de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 157/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep M. Masagué Guillaumet per a la 
reparació i sanejament de la façana de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 3 de 
Camarasa. 
 
Núm. 158/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Magdalena Gardeñes Llorens per arreglar 
goteres i fer una vorera de pedra al pati de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 6 de 
Fontllonga. 
 
Núm. 159/11: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 19 de desembre 
de 2011. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació i pagament de facture s 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i pagament de les factures següents: 
 
Creditor Concepte Import  
Casa Espuñes, SL Equipament casal Figuerola 1.649,00 
Jordi Gardeñes Solé Treballs tractor 2.870,00 
Plameca, SA Lloguer podadora 769,36 
Comercial Monesma-Saiz, SL Reparació ordinador llar infants i altres treballs 666,58 
ABSIS Serveis informàtics 4T 1.089,58 
Arids Daniel, SA Material 1.520,78 
Consell Comarcal Servei d’atenció domiciliària 3T 722,71 
Consell Comarcal Abocador setembre 645,15 
Consell Comarcal Servei recollida escombraries setembre 2.000,09 
Mapfre familiar, SA Assegurança col.lectiva d’accidents 686,10 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta a què es deu aquesta factura tant elevada de treballs de tractor. 
El senyor alcalde contesta que són les hores de lloguer de tractor i remolc de podar els arbres 
perquè no tenim tractor i mentre no en tinguem s’haurà de llogar. 
 



  

El senyor alcalde informa als assistents que la recaptació de la Marató de TV3 feta ahir diumenge 
a Camarasa ascendeix a la quantitat de 375 EUR i que ja s’ha ingressat al compte corresponent. 
 
També informa que ja s’han mirat les al.legacions i firmes de les campanes i s’ha pres l’acord i la 
determinació que les campanes tornin a tocar a la nit però que només toguin una vegada, que no 
hi hagi repic. 
 
El senyor Jaume Farrús manifesta que celebra l’encert d’aquesta decisió però que no s’hauria 
d’haver arribat a tenir que presentar signatures. 
 
Finalment, el senyor alcalde felicita el Nadal als membres del consistori i als assistents. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:00 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 


