
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 17 de desembre de 2012 
 
Essent les 21:40 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 26 de 
novembre 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 26 de novembre 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. 187/12: Declarar deserta la licitació de la finca rústica de Palous realitzada mitjançant 
procediment obert, únic criteri d’adjudicació el preu més alt, motivat per la falta de presentació 
d’ofertes. 
 
Núm. 188/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep M. Ariet Tugues per a fer un forjat al 
segon pis de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 15 de Camarasa. 



  

 
Núm. 189/12: Cedir a la senyora Pepi Borau poder disposar de 10 m2 de la Plaça Major per 
exposar dues parades d’objectes de regal els dies 6 i 9 de desembre de 2012, de 10 a 14 
hores. 
 
Núm. 190/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Jordi Garcia Pujol per a rehabilitar el terrat 
existent a la vivenda situada al carrer Barrinou, 3 de Camarasa. 
 
Núm. 191/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Joan Casals Figueres per col.locar dos bigues 
de ferro al primer pis de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 47 de Camarasa. 
 
Núm. 192/12: Aprovar l’inici de l’expedient per a l’adjudicació de l’arrendament de la finca de 
Palous mitjançant la forma d’adjudicació directa i aprovar el corresponent plec de condicions 
que ha de regir el contracte. 
 
Núm. 193/12: Delegació en el regidor d’obres de la facultat de resolució de la llicència en sòl no 
urbanitzable per a la construcció d’un magatzem agrícola sol.licitat per la societat Masagué, 
SCP. 
 
Núm. 194/12: Atorgar llicència d’obres a la societat Masagué, SCP per a la construcció d’un 
magatzem agrícola  de 570 m2 als afores, polígon 4, parcel.la 568 de Camarasa condicionat al 
compliment de les condicions imposades en l’informe favorable de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de data 11 d’octubre de 2012. 
 
Núm. 195/12: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 17 de desembre de 
2012.  
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de 2012  
 
Per Decret d’alcaldia de data 10 de desembre de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 4 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, transferències entre partides, 
suplement de crèdit i subjecció a les disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 12 de desembre de 2012 es proposa al 
Ple de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’any 2012 per 
import de 135.870,83 € que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria de l’exercici 2011,  
transferències entre partides, suplement de crèdit i amb subjecció a les disposicions vigents, 
d’acord amb el desglós següent: 
 
A) Despeses a finançar 
 
Capitol 1: Despeses de personal  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

32 130 Personal laboral fix 20.800,00 1,71 20.801,71 
92 143 Altre personal 10.450,00 17,94 10.467,94 



  

 Total despeses capitol 1 31.250,00  19,65 31.269,65 
 
 
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 210 Reparació infraestructura 21.007,14 13.617,76 34.624,90 
15 212 Reparació edificis i construcc. 7.449,05 2.207,41 9.656,46 
15 213 Reparació maquinària 7.464,23 1.466,18 8.930,41 
16 213 Reparació instal.lacions 8.689,41 73,28 8.762,69 
16 214 Elements de transport 2.318,14 541,33 2.859,47 
92 216 Equips processos informació 3.704,34 537,24 4.241,58 
92 22000 Ordinari no inventariable 2.000,00 53,80 2.053,80 
92 22100 Energia elèctrica 29.834,71 13.252,19 43.086,90 
16 22101 Aigua 6.342,25 1.442,32 7.784,57 
92 22103 Combustibles 12.500,00 8.421,64 20.921,64 
16 22110 Productes de neteja 2.000,00 459,25 2.459,25 
15 22111 Subministraments  5.000,00 1.445,82 6.445,82 
92 22200 Serveis telecomunicacions 6.561,37 2.038,48 8.599,85 
92 22201 Serveis postals 1.000,00 211,74 1.211,74 
92 22502 Tributs 500,00 221,63 721,63 
92 22601 Atencions protocolàries 991,55 235,75 1.227,30 
92 22603 Publicació en diaris oficials 4.000,00 432,92 4.432,92 
15 22604 Jurídics 17.358,32 5,51 17.363,83 
33 22609 Festes populars 34.222,97 5.601,01 39.823,98 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 5.963,62 2.640,10 8.603,72 
92 22799 Treballs altres empreses 18.679,94 1.675,71 20.355,65 
 Total despeses capitol 2 197.587,04  56.581,07 254.168,11 
 
 
Capítol 3: Despeses financeres  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01 310 Interessos 39.837,55 13.973,44 53.810,99 
 Total despeses capitol 3 39.837,55  13.973,44 53.810,99 
 
 
Capítol 4: Transferències corrents  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 465 Consell Comarcal, informes 467,36 162,56 629,92 
16 465 Consell Comarcal, neteja 39.000,00 1.388,39 40.388,39 
31 465 Consell Comarcal, serv. Socials 4.500,00 1.718,55 6.218,55 
33 465 Consell Comarcal, TDIC 2.800,00 14,60 2.814,60 
92 466 A entitats municipalistes 1.600,00 1.001,41 2.601,41 
94 468 EMD Fontllonga-Ametlla 90.000,00 5.390,55 95.390,55 
33 48 Associac. sense finalitat lucre 4.019,17 4.700,00 8.719,17 
 Total despeses capitol 4 142.386,53  14.376,06 156.762,59 
 



  

 
Capítol 6: Inversions reals  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

92 625 Fotocopiadora 0,00 4.114,00 4.114,00 
45 609 Pavimentació carrer les Voltes 162.494,76 40.806,61 203.301,37 
16 623 Màquina de neteja 0,00 6.000,00 6.000,00 
 Total despeses capitol 6 162.494,76  50.920,61 213.415,37 
 
 
TOTAL DESPESES A FINANÇAR:   135.870,83 EUR 
 
 
B) Ingressos i finançament: 
 
B.1 Baixes de partides 
 
Capítol 1: Despeses de personal (Baixes de partides ) 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 130 Personal laboral fix 19.300,00 -1,71 19.298,29 
32 143 Altre personal 19.300,00 -17,94 19.282,06 
 Total despeses capitol 1 38.600,00  -19,65 38.580,35 
 
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis (Bai xes de partides)  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

33 203 Arrendaments 3.000,00 -1.513,60 1.486,40 
92 215 Mobiliari 500,00 -266,01 233,99 
92 22001 Premsa 1.000,00 -163,00 837,00 
31 22106 Productes farmacèutics 500,00 -438,41 61,59 
33 22199 Subministraments 3.100,00 -1.106,98 1.993,02 
92 223 Transports 500,00 -354,80 145,20 
92 224 Primes d’assegurances 7.500,00 -891,84 6.608,16 
16 22700 Neteja i condicionament 2.000,00 -791,00 1.209,00 
92 22708 Serveis de recaptació 16.500,00 -864,31 15.635,69 
91 23000 Indemnitz. membres govern 1.000,00 -1.000,00 0,00 
92 23120 Indemnitz. de personal 800,00 -629,90 170,10 
 Total despeses capitol 2 36.400,00  -8.019,85 28.380,15 
 
 
Capítol 3: Despeses financeres (Baixa de partides)  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01 359 Altres despeses financeres 2.500,00 -503,60 1.996,40 
 Total despeses capitol 3 2.500,00  -503,60 1.996,40 
 
 



  

B.2 Increment de partides 
 
Capítol 3: Taxes, preus públics i altres ingressos  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

350 Contribucions especials 14.624,53 36.725,95 51.350,48 
 Total ingressos capitol 3 14.624,53  36.725,95 51.350,48 
 
 
Capítol 4: Transferències corrents  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

45080 Subv. corrents Generalitat 36.300,00 8.002,50 44.302,50 
461 Subv. Diputació 1.000,00 25.808,06 26.808,06 
468 EMD Fontllonga 2.500,00 2.360,56 4.860,56 
 Total ingressos capítol 4 39.800,00  36.171,12 75.971,12 
 
 
Capítol 8: Actius financers  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

870 Romanent de tresoreria 2011 80.126,31 54.430,66 134.556,97 
 Total ingressos capítol 8 80.126,31  54.430,66 134.556,97 
 
 
TOTAL INGRESSOS I FINANÇAMENT:  135.870,83 EUR 
 
 
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 de la modificació del saldo inicial i anul.lació de drets 
reconeguts d’exercicis anteriors 
 
Vist la provisió d’alcaldia de data 10 de desembre de 2012 en la què es sol.licitava informe de 
secretaria-intervenció als efectes d’indicar si és procedent dur a terme la modificació del saldo 
inicial i anul.lació dels drets reconeguts de pressupostos tancats per comissió d’errors, 
anul.lació de liquidacions, prescripció, insolvències i altres causes. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 12 de desembre de 2012. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la modificació i anul.lació de drets reconeguts de pressupostos tancats dels 
exercicis tancats que es detallen i per l’import total de 91.954,72 euros: 
 



  

a) Anul.lació de drets per prescripció 
 
 
Núm. operació Aplic. Pressup. Descripció Import 

2010001256 115 Impost sobre vehicles 2007 42,60 
2010001257 115 Impost sobre vehicles 2006 42,60 
2010001260 302 Taxa escombraries 2007 42,95 
2010001261 302 Taxa escombraries 2006 42,95 

  TOTAL 171,10 
 

b) Anul.lació de drets per cobrament 
 
Núm. operació Aplic. Pressup. Descripció Import 

y2009001210 339 Taxes: trànsit de bestiar 2009 109,48 
2010001272 300 Taxes: aigua polígon 2010 251,77 
2010001275 339 Taxes: trànsit de bestiar 2010 418,00 

  TOTAL 779,25 
 

c) Anul.lació de drets per modificació del saldo inicial 
 
Núm. operació Aplic. Pressup. Descripció Import 

2009001246 39610 Quotes urbanístiques UA-2 (Q2) 4.351,80 
2010001266 39610 Quotes urbanístiques UA-2 (Q3) 17.362,13 
2010001267 39610 Quotes urbanístiques UA-2 (Q4) 15.257,26 
2010001268 39610 Quotes urbanístiques UA-2 (Q5) 29.462,02 
2010001269 39610 Quotes urbanístiques UA-2 (Q6) 8.732,15 
2010001270 39610 Quotes urbanístiques UA-2 (Q7) 2.235,24 
2011001553 542 Arrendament palous 2011 0,78 
2011001546 750 ACA, subv. abast. aigua Llorenç 13.602,99 

  TOTAL 91.004,37 
 
Segon.- Practicar els assentaments comptables necessaris per a fer efectiu aquest acord. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
   
Cinquè.- Proposta d’aprovació de la contractació de  l’obra titulada “Projecte de millora i 
rehabilitació de l’entorn i vies urbanes del carrer  Torregandos, les Voltes i Sant Francesc 
de Camarasa”. 
 
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” per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris 
d’adjudicació. 
 
Atès que es va comprovar pels serveis tècnics municipals en data 2 de juliol de 2012 que les 
obres no s’havien iniciat, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 24 de setembre de 2012 
resoldre el contracte a causa d’incompliment contractual imputable al contractista, segons 
disposa l’article 223.b) del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 
3/2011, de 14 de novembre, que estableix que són causes de resolució del contracte la 
declaració de concurs o la declaració d’insolvència en qualsevol altre procediment. 
 



  

Vist el projecte redactat per l’arquitecte tècnic Josep M. Profitós i Jové amb un pressupost que 
ascendeix a la quantitat de 168.017,66 € i 35.283,71 € d’IVA i aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament. 
 
Vist que existeix consignació econòmica suficient en l’aplicació pressupostària núm. 45 609 del 
pressupost de 2012 per a l’execució d’aquesta obra. 
  
Atès que en data 11 de desembre de 2012  s’ha emès informe de secretaria-intervenció 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 supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal. 
 
Atesa la necessitat de realitzar aquestes obres sembla que el procediment més adequat és el 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Vist que s’ha redactat i incorporat a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que ha de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria, i de conformitat 
amb allò que estableix l’art. 110 i la disposició addicional segona del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat 
l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes del carrer Torregandos, les 
Voltes i Sant Francesc de Camarasa” convocant la seva licitació i tramitació. 
 
Segon.- Autoritzar la despesa per import de 168.017,66 € i 35.283,71 € d’IVA per finançar l’obra 
amb càrrec a l’aplicació pressupostària núm. 45 609 del pressupost de 2012. 
 
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació del 
contracte de les obres esmentades per procediment negociat sense publicitat. 
 
Quart.- Sol.licitar ofertes almenys a tres empreses capacitades per a la realització de l’objecte 
del contracte. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta de modificació puntual de les Norme s Subsidiàries del Planejament 
Urbanístic  
 
Vist que en data 29 d’octubre de 2012, el Ple de l’Ajuntament va acordar trametre a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Lleida l’expedient de modificació de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Urbanístic del municipi de Camarasa que es relacionen per tal que l’aprovés 
inicialment: 
 
1.- Modificació de l’art. 129.4.c) que regula els magatzems agrícoles: 
 
Planejament vigent 
 
Sostre edificable màxim: 1.000 m2 
Separació als límits de la parcel.la: 3 m. 



  

Altura màxima del carener: 10 m. 
Nombre màxim de plantes: Planta baixa (PB)  
 
Proposta de modificació puntual 
 
Sostre edificable màxim: 3.000 m2 
Separació als límits de la parcel.la: 5 m. 
Altura màxima del carener: 10 m. 
Nombre màxim de plantes: Planta baixa (PB)  
 
2.- Canvi de qualificació urbanística de dues parcel.les de titularitat municipal a l’Av. Sant Isidre 
de Camarasa resultants de la reparcel.lació de la Unitat d’Actuació UA-1 –ja executada- per tal 
d’agrupar la zona d’equipaments i dotacions i preservar la vista general del poble des de 
l’entrada de la carretera: 
 
Planejament vigent 
 
Parcel.la 1 
Ref. cadastral: 3780701 
Qualificació urbanística: zona D Equipament i dotacions 
Superfície total parcel.la: 2.120 m2 
 
Parcel.la 2 
Ref. cadastral: 3780901 
Qualificació urbanística: Zona 2a Edificació linial contínua 
Superfície: 1.109 m2 
Edificabilitat total: 3.121,80 m2st 
Nombre màxim d’habitatges: 30 
 
Proposta de modificació puntual 
 
Parcel.la 1 
Ref. cadastral: 3780701 
Qualificació urbanística: zona 2b Edificació linial agrupada amb jardí 
Superfície total parcel.la: 2.120 m2 
Edificabilitat total: 1.512 m2st 
Nombre màxim d’habitatges: 7 
 
Parcel.la 2 
Ref. cadastral: 3780901 
Qualificació urbanística: Zona D Equipaments i dotacions 
Superfície total parcel.la: 1.109 m2 
 
Vist que en data 27 de novembre de 2012 es va rebre comunicació de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme en relació a la competència per aprovar definitivament la modificació proposada i 
els tràmits a seguir per a la seva aprovació. 
 
Vist que la memòria de les modificacions puntuals esmentades ha estat redactada per 
l’arquitecte Antoni R. Macià i Pelegrí. 
 
De conformitat amb allò establert als art. 22.2.c) i 44.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament 
Urbanístic de Camarasa en relació a l’art. 129.4.c) que regula els magatzems agrícoles i el 
canvi de qualificació urbanística de dues parcel.les de titularitat municipal a l’Av. Sant Isidre de 
Camarasa. 
 
Segon.- Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci al tauler 
d’anuncis municipal, al DOGC, al BOP, a la premsa i a la web municipal. Durant aquest període 
l’expedient es podrà examinar pels interessats perquè es presentin les al.legacions que es 
considerin convenients. 
 
Tercer.- Sol.licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini 
d’un mes. 
 
Quart.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública als ajuntaments 
l’àmbit territorial del qual limiti amb el d’aquest municipi. 
 
Cinquè.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a 
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals 
suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any. Aquesta 
suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació del conveni de col.labo ració entre l’Ajuntament de 
Camarasa, l’entitat Troballes i la Cooperativa Roba  Amiga per a la col.locació de 
contenidors de roba a la via pública del municipi d e Camarasa 
 
Vist que l’entitat Troballes, com a membre de la Cooperativa Roba Amiga, té com a objectius la 
creació de llocs de treball d’inserció sociolaboral de col.lectius en risc d’exclusió mitjançant la 
correcta gestió del residu textil, i ha sol.licitat a l’Ajuntament de Camarasa la col.locació de 
contenidors per a la recollida de roba usada al seu terme municipal. 
 
Atès que és voluntat d’aquesta Corporació col.laborar de forma gratuïta amb l’entitat Troballes 
per al desenvolupament d’aquesta activitat i vist la proposta de conveni de col.laboració que 
s’adjunta, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament de Camarasa, l’entitat Troballes 
i la Cooperativa Roba Amiga per a la col.locació de contenidors de roba a la via pública del 
municipi de Camarasa d’acord amb la proposta que s’adjunta. 
 
Segon.- El present conveni tindrà la vigència d’un any, si bé aquest termini es renovarà 
automàticament per períodes anuals si no és denunciat per alguna de les parts amb dos mesos 
d’antelació. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’entitat Troballes i a la Cooperativa Roba Amiga. 
 
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 
Estanislao Profitós Cerveró Treballs cementiri  5.005,93 
Mapfre assegurances Assegurança accidents 696,05 
Consell Comarcal Atenció domiciliària 2T/12 705,23 
Consell Comarcal Recollida escombraries octubre 2.163,38 
Consell Comarcal Abocador octubre 720,83 
Germans Escolà, SL Treballs cementiri 3.368,81 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs desembre 6.000,00 
Joan Montoliu, SL Taules i cadires edifici Figuerola 2.291,74 
Caixabank Préstec polígon industrial 7.260,93 
Estació Servei Termens Gasoil 5.538,81 
Plameca, SA Lloguer podadora 678,81 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.-  Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:15 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 


