
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 25 de juny de 2012 
 
Essent les 22:15 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’acta  de la sessió anterior de data 28 de maig 
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 28 de maig 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. 
 
Posades a votació l’aprovació de les actes, queden aprovades 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. 85/12: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut econòmic per import de 11.000 € per fer 
front a les despeses de funcionament del consultori mèdic local de Camarasa, Sant Llorenç de 
Montgai i l’Ametlla del Montsec. 
 



  

Núm. 86/12: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut econòmic per import de 7.500 € per fer 
front a les despeses de contractació del servei de salvament i socorrisme de les piscines 
municipals per a la temporada 2012. 
 
Núm. 87/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Camarasa Graells per a repassar la 
coberta del magatzem situat als afores de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 88/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Teresa Vicent Carrabina per a pavimentar el 
garatge de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 1 de Camarasa. 
 
Núm. 89/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep M. Malé per a repassar la teulada del 
magatzem situat al carrer Església, s/n. de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 90/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Jordi Rosell Bochaca per enrajolar el terrat de la 
vivenda situada al carrer Passeig del Segre, núm. 30 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 91/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Ramon Alàs Trepat per arreglar la teulada del 
cobert situat als afores, polígon 2, parcel.la 319, partida Regal de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 92/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Llorenç Subirada Giné per a restaurar una paret 
i pavimentar el jardí de la masia situada als afores, polígon 2, parcel.la 277, partida Fontanet de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 93/12: Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic que desenvolupa el Catàleg de 
Masies i Cases Rurals del municipi de Camarasa. 
 
Núm. 94/12: Incoar expedient d’ordre d’execució dels solars situats al carrer Torregandos, núm. 
4, 6 i 8 de Camarasa, afectats pel despreniment del mur del solar del núm. 6.  
 
Núm. 95/12: Adjudicar el contracte del servei de salvament i socorrisme mitjançant procediment 
de contracte menor amb el senyor Francesc Escolà Solà per un import de 8.714,96 € i 1.913,04 
€ d’IVA. 
 
Núm. 96/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Teresa Elías Aldosa per al reforç 
estructural d’habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al carrer del Pont, núm. 3 de Fontllonga. 
 
Núm. 97/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Torres Canut per a col.locar una porta al 
vallat del corral de bestiar situat als afores, partida de Merita, polígon 3, parcel.la 404 de 
Camarasa. 
 
Núm. 98/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Valeriano Fernández Garcia per a canviar 
l’enrajolat del terrat de la vivenda situada al carrer Sant Martí, núm. 6 de Camarasa. 
 
Núm. 99/12: Autoritzar els veïns del carrer Sant Antoni de Camarasa per a la celebració del 
sopar popular el dia 13 de juny de 2012. 
 
Núm. 100/12: Autoritzar al Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí l’execució de les obres 
de millora del Projecte de Millora de Camins Rurals associats a la zona de regadiu del Canal 
Segarra-Garrigues, fase II. 
 
Núm. 101/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Concepció Casanoves Bohils per a reformar 
la cuina de la vivenda situada al carrer la Plaça, núm. 4 de Camarasa. 
 
Núm. 102/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Ramon Teixidó Planes per obrir una porta de 
garatge a la vivenda situada al carrer Sant Antoni, núm. 12 de Camarasa. 



  

Núm. 103/12: Sol.licitar la concertació d’una operació de crèdit a curt termini amb l’entitat 
bancària Caixabank, SA per un import de 100.000 €. 
 
Núm. 104/12: Sol.licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs i a la Diputació de Lleida un ajut econòmic 
per la realització de la 2ª fira d’artesania de Camarasa i per mobiliari del casal cultural de 
Camarasa i local social de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 105/12: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 106/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de juny de 
2012. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació definitiva de la cess ió d’ús gratuïta de part de les plantes 
baixa i primera de l’edifici situat al carrer Passe ig del Segre, núm. 19 de Sant Llorenç de 
Montgai a favor de la Societat Cultural Recreativa de Sant Llorenç de Montgai 
 
Vist que per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de març de 2012 es va iniciar l’expedient 
per a la cessió d’ús gratuïta de part de les plantes baixa (servei de bar, cuina i magatzem) i 
primera (sala de juntes, biblioteca i sala recreativa) de l’edifici situat al carrer Passeig del Segre, 
núm. 19 de Sant Llorenç de Montgai a favor de la Societat Cultural Recreativa de Sant Llorenç 
de Montgai. 
 
Atès que l’expedient s’ha sotmés a informació pública pel termini de trenta dies al tauler 
d’anuncis municipal i al BOP de Lleida núm. 51, de data 12 d’abril de 2012, període durant el 
qual no s’han presentat al.legacions ni reclamacions. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Cedir l’ús gratuït de part de les plantes baixa i primera de l’edifici situat al carrer 
Passeig del Segre, núm. 19 de Sant Llorenç de Montgai a favor de la Societat Cultural 
Recreativa de Sant Llorenç de Montgai per destinar-les a finalitat d’utilitat pública o d’interès 
social sempre en benefici d’interessos de caràcter local i, en especial, a la gent gran, d’acord 
amb el conveni que s’adjunta. 
 
Segon.- Aquest conveni entrarà en vigor el dia següent al de la signatura i estendrà la seva 
vigència pel termini de 50 anys. 
 
Tercer.- Si el bé cedit no es destinés a l’ús previst durant el termini fixat o deixa de ser-hi 
destinat, reverteix automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament.  
 
Quart.- Facultar el senyor alcalde per a la signatura d’aquest contracte. 
 
Cinquè.- Notificar a la Societat Cultural Recreativa de Sant Llorenç de Montgai la present 
resolució i citar-la per a la signatura del contracte. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta amb 4 vots a favor (3 del grup de 
CiU i 1 de la regidora de IpC Progrés Municipal) i l’abstenció dels 3 regidors d’IpC Entesa. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació i pagament de subvenci ons 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions a les entitats i associacions 
sense finalitat de lucre següents: 



  

 
 
 
Entitats i associacions Concepte Import 
ZERC El Jonc Revista escolar any 14 120 
Fundació Esclerosi Múltiple 19ª campanya Mulla’t 200 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació i pagament de facture s 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Germans Escolà i Olives, SL Certificació d’obres núm 4 centre apícola 94.348,02 
Macià Taller Arquitectura, SLP Direcció d’obres casal Sant Llorenç 3.113,92 
Consell Comarcal  Recollida escombraries març 2.163,38 
Col.lectivitat Regants 1 Canal 
d’Urgell 

Reg aigua 1.043,52 

Endesa Connexió centre apícola 2.196,10 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic abril i maig 3.741,45 
Personal ajuntament Nòmines juny i extra 18.007,68 
Auloce, SA Serveis jurídics espúblico 1.497,04 
ABSIS Manteniment serv. Informàtics 2T/12 1.115,74 
Caixabank, SA Préstec obres casal cultural 13.387,90 
Caixabank, SA Préstec obres 2010 3.796,25 
Caixabank, SA Préstec polígon industrial 7.355,46 
INCASOL Obres església St. Miquel, fase II 6.617,43 
Mapfre Assegurances Assegurança responsabilitat civil 3.573,48 
Mapfre Assegurances Assegurança béns immobles 2.831,61 
Telefónica de España, SA Telèfon maig 659,13 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs juny 6.000,00 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació de la Moció d’ofrena fl oral a la Tomba sepultura que 
simbolitza tots els difunts del Front de l’Est de l a Guerra Civil al Cementiri Municipal de 
Camarasa 
 
Vist que el passat dia 27 de maig de 2012 es va fer la 25a. ofrena floral a la Tomba sepultura al 
Cementiri Municipal de Camarasa que simbolitza tots els difunts del denominat Front de l’Est de 
la Guerra Civil, des de Mequinença, la Granja d’Escarp, pel Segre fins a Camarasa i per la 
Noguera Pallaresa fins a França.  
 
Atès que després de 25 anys consecutius l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó-41 
va posar fi als actes d’homenatge a la Tomba des de la seva inauguració el 31 de maig de 1987 
donada l’edat avançada dels excombatents (92 anys actualment). 
 
Vist que és voluntat manifesta d’aquesta Corporació de seguir rendint homenatge a la Lleva 
dels Biberons i tots els difunts que simbolitza la Tomba del Cementiri Municipal per tal que 



  

aquesta flama no s’apagui mai, així com en el manteniment dels projectes adreçats a recuperar 
i posar en valor el patrimoni memorial democràtic. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Dipositar cada any per la Diada de Tots Sants en la Tomba sepultura del Cementiri 
Municipal de Camarasa un ram de flors en homenatge del poble de Camarasa als difunts del 
denominat Front de l’Est i la Lleva del Biberó. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó, al Memorial 
Democràtic i al Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- 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 


