
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 30 de juliol de 2012 
 
Essent les 22:00 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. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
El Sr. Jaume Farrús Trepat ha excusat la seva presència. 
 
 
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’acta  de la sessió anterior de data 25 de juny 
de 2012 
 
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 juny de 2012. 
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de les actes que es van 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. 107/12: Atorgar llicència ambiental a la societat Olives-Vila, SCP per al canvi no 
substancial de l’ampliació de l’explotació porcina situada als afores, polígon 4, parcel.la 222-256 
de Camarasa. 
 



  

Núm. 108/12: Cedir a l’Associació de Joves de Camarasa l’ús de la pista poliesportiva per a la 
celebració de la revetlla de Sant Joan. 
Núm. 109/12: Autoritzar a la senyora Chantal Garcia Aguiló en representació del grup de veïns 
de l’Av. Sant Isidre la celebració d’un sopar popular en motiu de la revetlla de Sant Joan. 
 
Núm. 110/12: Iniciar l’expedient de trasllat de restes cadavèriques de les tombes afectades per 
l’obra de pavimentació de terrenys per a voreres al cementiri municipal de Camarasa. 
 
Núm. 111/12: Atorgar la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució, amb la 
modalitat de titular no conductor a la senyora Anna Alegre Tolsà. 
 
Núm. 112/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Francisco Pujol Rosell per a refer un mur de 
contenció i pavimentar les escales, fer una terrassa i habitació a la vivenda situada als afores, 
polígon 10, parcel.la 555, de Figuerola de Meià. 
 
La senyora Montserrat Miret Riasol, regidor, manifesta que no està d’acord amb aquest decret. 
 
Núm. 113/12: Atorgar llicència d’obres a la societat Olives-Vila, SCP per a l’ampliació de 
l’explotació porcina situada als afores, polígon 4, parcel.les 222-256 de Camarasa. 
 
Núm. 114/12: Autoritzar a l’Associació Jove de Camarasa la celebració del sopar popular 3ª. 
Macarronada seguit d’una festa amb ball al costat de les piscines el dia 14 de juliol de 2012. 
 
Núm. 115/12: Autoritzar a la senyora Àngels Chamorro López la celebració d’una festa popular 
amb música a les piscines municipals el dia 21 de juliol de 2012.  
 
Núm. 116/12: Autoritzar a la Penya Blaugrana de Camarasa la celebració de la Festa de la 
Penya el dia 28 de juliol de 2012. 
 
Núm. 117/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Carme Curià Caelles per enrajolar el terrat 
de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, núm. 23 de Camarasa. 
 
Núm. 118/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Victoria Cabeceran Casanoves per canviar 
la cuina de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 28 de Camarasa. 
 
Núm. 119/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Miquel Tuà Roma per fer una doble teulada i 
l’arranjament de l’escala a la vivenda situada al carrer Av. Sant Isidre, núm. 4 de Camarasa. 
 
Núm. 120/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Magí Guillaumet Gili per enrajolar el garatge 
del carrer Barrinou, núm. 26 de Camarasa. 
 
Núm. 121/12: Incoar expedient d’ordre d’execució del solar situat al carrer Torregandos, núm. 
16 de Camarasa, propietat del senyor Manuel Martí Canillo. 
 
Núm. 122/12: Aprovar el Pla Local de Joventut del municipi de Camarasa per al període 2012-
2015 i sol.licitar al Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya un ajut 
econòmic per import de 10.000 euros per al seu desenvolupament. 
 
Núm. 123/12: Adjudicar a l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric el contracte 
d’arrendament de l’edifici municipal ESPAI ORIGENS MONTROIG situat als afores, polígon 6, 
parcel.la 10, de Camarasa per a la realització d’activitats relacionades amb la recerca, 
conservació i difusió del patrimoni històric i arqueològic local i comarcal. 
 
Núm. 124/12: Aprovar l’expedient de contractació per procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, únic criteri d’adjudicació el preu més alt, per a l’alienació del bé immoble urbà, 



  

parcel.la F12 de la Unitat d’Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa”, 
convocant-ne la licitació pel preu de 18.967,55 euros més IVA que podrà ser millorat a l’alça.  
 
Núm. 125/12: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 126/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de juliol de 
2012. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació i modificació d’orden ances municipals 
 
A la vista de les necessitats que el municipi té plantejades i que requereixen l’actuació de 
l’administració municipal, cal aprovar unes ordenances que regulin la tinença d’animals, la 
convivència ciudadana, el soroll i les vibracions, l’ús i funcionament del Casal Cultural de 
Camarasa i la taxa per la utilització de sales d’equipaments municipals. També cal modificar 
l’ordenança núm. 16 reguladora de la taxa per a la prestació del servei d’instal.lacions esportives. 
 
D’acord  amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 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; els articles 15 a 19 del 
Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 60 a 
66 del Decret 179/95, 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 informe amb data 10 de juliol de 
2012 i ha presentat un esborrany de projecte de les ordenances reguladores següents 

- Ordenança núm. 38 reguladora de la tinença d’animals 
- Ordenança núm. 39 reguladora de la convivencia ciudadana 
- Ordenança núm. 40 reguladora dels sorolls i les vibracions 
- Ordenança núm. 41 del Reglament d’ús i funcionament del Casal Cultural de Camarasa 
- Ordenança núm. 42 reguladora de la Taxa per la utilització del Casal Cultural de Camarasa 
 
Així com de la modificació de l’ordenança núm. 16 reguladora de la Taxa per la prestació del 
servei d’instal.lacions esportives. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les ordenances reguladores següents, d’acord amb la redacció del 
text que figura com a annex al present acord: 
 
- Ordenança núm. 38 reguladora de la tinença d’animals 
- Ordenança núm. 39 reguladora de la convivencia ciudadana 
- Ordenança núm. 40 reguladora dels sorolls i les vibracions 
- Ordenança núm. 41 del Reglament d’ús i funcionament del Casal Cultural de Camarasa 
- Ordenança núm. 42 reguladora de la Taxa per la utilització del Casal Cultural de Camarasa 
 
Segon.- Aprovar la modificació de l’ordenança núm. 16 reguladora de la Taxa per a la prestació 
del servei d’instal.lacions esportives d’acord amb la redacció del text que figura com a annex al 
present acord. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública, exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, 
al web municipal i publicar al BOP de Lleida l’anterior acord, durant el termini de trenta dies 
hàbils.  



  

 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances,  els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin 
oportunes. 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. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació dels comptes municipal s de l’exercici de 2011. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2011, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Atès l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 28 de 
maig de 2012 i atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha produït cap reclamació. 
 
Atès l’establert en els articles 189 i següents de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, 
i de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Es proposa al Ple  l’aprovació de l’acord següent:  
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals de l’Ajuntament de Camarasa corresponents a l’exercici 
de 2011. 
 
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, tal com s’estableix a 
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació del padró corresponen t a la taxa pel servei de recollida 
selectiva d’escombraries i clavegueram de l’exercic i 2012 i terminis de cobrança. 
  
Examinat el padró corresponent a la taxa pel servei de recollida selectiva d’escombraries i 
clavegueram de l’exercici 2012 que ascendeix a la quantitat de 51.260,98 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a la taxa pel servei de recollida selectiva d’escombraries 
i clavegueram de l’exercici 2012. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 d’agost fins el dia 1 d’octubre de 2012 
- període impositiu: a partir del dia 2 d’octubre de 2012 
 
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. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació del padró de la taxa pe l subministrament d’aigua potable al 
polígon industrial corresponent al primer semestre de l’any 2012 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 2012 que ascendeix a la quantitat de             
600,21euros. 
 
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 2012. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 d’agost de 2012 fins a l’1 d’octubre de 2012 
- període impositiu: a partir del dia 2 d’octubre de 2012. 
 
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. 
 
  
Setè.- Proposta de ratificació del Decret d’alcaldi a d’adjudicació del contracte de cessió 
d’ús mitjançant arrendament de l’edifici municipal ESPAI ORIGENS MONTROIG situat als 
afores, polígon 6, parcel.la  10 de Camarasa a favo r de l’Associació Recerca i Difusió del 
Patrimoni Històric  
 
Es proposa al Ple la ratificació del Decret d’alcaldia, de data 23 de juliol de 2012, d’adjudicació 
del contracte de cessió d’ús mitjançant arrendament de l’edifici municipal ESPAI ORIGENS 
MONTROIG situat als afores, polígon 6, parcel.la  10 de Camarasa a favor de l’Associació 
Recerca i Difusió del Patrimoni Històric i que transcrit literalment diu: 
 
“Vist que l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric està interessada en l’arrendament 
de l’edifici municipal ESPAI ORIGENS MONTROIG situat als afores, partida Campell, polígon 6, 
parcel.la 10 de Camarasa per a la realització d’activitats relacionades amb la recerca, 
conservació i difusió del patrimoni històric i arqueològic local i comarcal d’acord amb l’establert 
al conveni marc de col.laboració signat en data 31 de març de 2004 entre l’Ajuntament de 
Camarasa, la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Institut Municipal de Progrés i Cultura de 
Balaguer. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa està interessat en destinar aquest edifici a l’impuls i la 
divulgació del patrimoni històric i arqueològic de la Ruta dels Orígens que és un itinerari 
científic-turístic del Pirineu i Prepirineu català i francés sobre el tema dels Orígens: de l’Univers, 



  

de la Terra, de les Espècies i de la Humanitat. Ser punt de recepció dels visitants, sala 
d’exposicions permanent i complementar l’oferta de serveis de la Ruta dels Orígens amb el 
Parc Arqueològic Didàctic i el jaciment de la Roca dels Bous que gestiona actualment 
l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric. 
 
Atès que en data 3 de juliol de 2012 es va adjuntar a l’expedient certificat de l’Inventari de Béns 
relatiu a aquest bé. 
 
Vist que en data 5 de juliol de 2012 els Serveis Tècnics van emetre informe sobre el valor del 
bé a arrendar. 
 
Vista la peculiaritat de la necessitat a satisfer i la idoneïtat especial del bé es considera que el 
procediment més adequat és l’adjudicació directa. A aquests efectes s’incorporà a l’expedient 
proposta de contracte d’arrendament i l’oferta d’arrendament de l’Associació de Recerca i 
Difusió del Patrimoni Històric oferint la quantitat de 500 euros mensuals i pel termini de cinc 
anys. 
 
Atès que en data 16 de juliol de 2012 es va emetre informe de secretaria-intervenció sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir i sobre el percentatge que suposa l’arrendament en 
relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. De conformitat amb aquest, l’òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el contracte és l’alcalde perquè l’import de l’arrendament que 
ascendeix a 500 euros/mes, equivalent a 6.000 euros/any, no supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost de l’Ajuntament. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria-intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques i la disposició addicional segona del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, en relació amb l’article 53.1.q) 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, 
RESOLC: 
 
Primer.- Adjudicar a l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric el contracte 
d’arrendament de l’edifici municipal ESPAI ORIGENS MONTROIG situat als afores, partida 
Campell, polígon 6, parcel.la 10 de Camarasa per a la realització d’activitats relacionades amb 
la recerca, conservació i difusió del patrimoni històric i arqueològic local i comarcal per un 
període de cinc anys i una renda mensual de 500 euros d’acord amb la proposta de contracte 
que s’adjunta a l’expedient. 
 
Segon.- Notificar a l’Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric, adjudicatari del 
contracte, la present resolució i citar-la per a la signatura del contracte.” 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació de les dues festes loc als per a l’any 2013. 
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que  des les catorze festes laborals, 
dues seran locals i, per Decret de la Generalitat de Catalunya 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 laborals de l’any 2013 els dies següents: 
 
Camarasa: 17 de gener de 2013 
 23 d’abril de 2013 
  
Sant Llorenç de Montgai: 24 de maig de 2013 
 9 d’agost de 2013 
  
L’Ametlla del Montec: 27 de juliol de 2013 
 7 de desembre de 2013 
  
Fontllonga: 24 d’agost de 2013 
 28 de setembre de 2013 
  
Figuerola de Meià: 4 de maig de 2013 
 3 d’agost de 2013 
  
La Baronia de Sant Oïsme: 23 d’abril de 2013 
 24 d’agost de 2013 
  
La Maçana: 17 de gener de 2013 
 23 d’abril de 2013 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Proposta d’inici d’expedient de resolució de  contracte d’obres per incompliment 
del contractista 
 
Vist que en data 24 d’octubre de 2011 el Ple de l’Ajuntament de Camarasa va adjudicar a 
l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL el contracte de l’obra titulada “Millora i 
rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i Sant Francesc de 
Camarasa”. 
 
Atès que en data 17 de novembre de 2011 es va signar el contracte administratiu per a 
l’execució de l’obra. 
 
Vist que s’ha comprovat pels serveis tècnics municipals en data 2 de juliol de 2012 que les 
obres no s’han iniciat i que en el BOE núm. 75, de data 28 de març de 2012, es publica l’anunci 
del Jutjat Mercantil núm. 1 de Lleida de la resolució de declaració de concurs instada per 
l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL en data 8 de març de 2012 i essent 
administradors concursals l’empresa Additio Group, SLP. 
 
Atès que l’art. 223.b) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 
3/2011, de 14 de novembre, estableix que són causes de resolució del contracte la declaració 
de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
 
Atès que en data 7 d’octubre de 2011 Construcciones y Contratas Novex, SL va constituir la 
garantia definitiva de l’obra per import de 6.762,71 euros mitjançant aval núm. 0560859 de 
l’entitat BANKIA inscrit en el Registre especial d’avals amb el núm. 09270271745. 
 
Vist l’informe de secretaria-intervenció de data 11 de juliol de 2012 en relació amb el 
procediment a seguir en la resolució d’un contracte per incompliment del contractista. 
 



  

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Incoar expedient per acordar, si s’escau, la resolució del contracte de l’obra titulada 
“Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i Sant 
Francesc de Camarasa” adjudicada a l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL. 
 
Segon.- Donar audiència al contractista, a l’avalador i a l’administrador concursal per un termini 
de 10 dies naturals des de la notificació d’aquesta resolució a l’efecte de que presentin les 
al.legacions i documents que considerin convenients. 
 
Tercer.- Que una vegada realitzades les al.legacions s’emeti informe de secretaria sobre la 
resolució del contracte. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Donar compte de l’informe del secretari-inte rventor relatiu al compliment de la llei 
de mesures de lluita contra la morositat a 30 de ju ny de 2012 
 
 
L’alcalde-president dona compte de l’informe emès pel secretari-interventor relatiu al 
compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat a 30 de juny de 2012 següent: 
 
Informe del secretari-interventor 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, emeto l’informe següent: 
 
Antecedents 
 
Primer.- El disposat en l’informe següent és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 
local, de conformitat amb el que es disposa en el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Segons estableix l’article 216.4 del Text refós esmentat l’administració té l’obligació d’abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels 
corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte. En cas de 
demora del termini previst anteriorment, l’administració haurà d’abonar al contractista els 
interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la llei: any 2012: 40 
dies i any 2013: 30 dies. 
 
Segon.- S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, que inclou el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’està incomplint el termini. En aquest informe es consideraran la totalitat dels pagaments 
realitzats i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
mateix. També ha d’incorporar una relació de les factures o documents justificatius amb 
respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al Registre 
de factures i no s’hagi tramitat els corresponents expedients de reconeixement d’obligació o no 
s’hagi justificat l’absència de tramitació dels mateixos. 
 



  

Tercer.- Sense perjudici de la seva presentació i debat al Ple de l’Ajuntament, aquest informe 
s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Legislació aplicable 
 

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre 

 
Per tot això, s’emet el següent INFORME: 
 
Primer.- Que en data 30 de juny de 2012 l’import de les obligacions pendents de pagament que 
incompleixen els terminis previstos a l’article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre i a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, és a dir, pagament a 40 dies del 
registre de la factura és de 72.554,16 euros, segons la relació comptable que figura com annex 
número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de pagar de 43. 
 
Segon.- El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de pagament 
i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració pública local és 
la de la seva data de registre de factura i que per aquest trimestre són aquelles factures 
registrades, reconegudes, i no pagades amb data anterior a 22 de maig de 2012. 
 
Tercer.- Que a data 30 de juny de 2012 no existeixen factures registrades o documents 
justificatius corresponents a contractes efectuats que hagin transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació al registre de factures i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement d’obligació.” 
 
Per tant es proposa l’adopció d’aquest acord: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament en 
relació al compliment dels preceptes legals de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la 
morositat corresponent al segon trimestre de 2012.  
 
Segon.- Trametre aquest informe als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i 
als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- Proposta d’aprovació de la modificació de cr èdits núm. 2 del pressupost de l’any 
2012  
 
Per Decret d’alcaldia de data 16 de juliol de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 2 del pressupost de l’exercici 2012. 
  
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 romanent de tresoreria de l’exercici 2011 i subjecció a les disposicions vigents. 
 



  

Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 18 de juliol de 2012 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 2012 per 
import de 29.371,37 EUR que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria de l’exercici 2011 
amb subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
a) Romanent de tresoreria 
 
Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 210 Reparació infraestructura 15.000,00 551,32 15.551,32 
15 212 Reparació edificis i altres constr 6.010,63 36,58 6.047,21 
16 213 Reparació maquinària 7.150,14 543,46 7.693,60 
33 213 Reparació maquinària 500,00 784,46 1.284,46 
92 216 Reparació equips informació 1.000,00 1.187,76 2.187,76 
15 22604 Jurídics i contenciosos 7.049,71 9.903,21 16.952,92 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 1.518,12 4.518,12 
15 465 Consell Comarcal, informes 300,00 86,08 386,08 
33 627 Espai orígens 236.213,62 14.760,38 250.974,00 
 Total despeses  276.224,10  29.371,37 305.595,47 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

870 Romanent de tresoreria 2011 0,00 29.371,37 29.371,37 
 Total ingressos 0,00  29.371,37 29.371,37 
 
 
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. 
 
 
Dotzè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Lluís De la Fuente Arquitectura Direcció i final obra centre espai orígens 10.091,08 
Instal.lacions Balaguer, SL Reparar reg Sant Llorenç 714,01 
Consell Comarcal  Recollida escombraries abril 2.163,38 
Josep M. Setó Torné Informe pericial recurs 274/10 

reclamació José M. Riasol 
1.883,87 

Estanislao Profitós Cerveró Arranjament jardinets c/ Prat de la Riba i 
platgeta Sant Llorenç 

1.893,36 

Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic juny 1.122,11 
Instal.lacions Porsol, SLU Canviar bomba piscines 785,21 



  

Josep M. Profitós Jové Direcció tècnica centre espai orígens 4.760,83 
BBVA Préstec pagament proveïdors 9.249,80 
Comercial Monesma-Saiz, SL Reparacions ordinador llar infants, 

pantalla projector i dos vitrines EMD 
1.230,23 

Severn Trent Services, SAU Clor piscines 580,63 
INCASOL Obres església St. Miquel, fase 3 2.288,73 
Telefónica de España, SA Telèfon juny 610,27 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs juliol 6.000,00 
Associació Jove Sant Llorenç Festes 2012 6.000,00 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Tretzè.- 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 


