
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 30 d’abril de 2012. 
 
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 29 de març 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 29 de març de 2012. 
 
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. 46/12: Adquisició i compra d’un tractor marca Kioti, mitjançant procediment de contracte 
menor, amb el contractista Baltrons Maquinària Agrícola, SL per un import de 15.254,23 euros i 
2.745,76 euros d’IVA. 
 
 
 



  

Núm. 47/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep M. Masagué Guillaumet per a la 
redistribució de corralines per deixar espai per guardar eines agrícoles i repassar la granja 
existent situada a la Masia Masagué, als afores, partida la Plana, d’aquest municipi de 
Camarasa. 
 
Núm. 48/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Martí Mayora Enrech per arreglar 30 m2 de 
teulada del garatge de la vivenda situada al carrer Bruc, núm. 9 d’aquest municipi de 
Camarasa. 
 
Núm. 49/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Enric Pascual Barbeito per arreglar el balcó de 
la façana de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, núm. 13 de Camarasa. 
 
Núm. 50/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Xavier Valls Planells per reparar i engrandir 
l’espai dels fems i netejar i repassar la coberta de la nau existent situada a la Masia Valls, als 
afores, partida Terrassa de Camarasa. 
 
Núm. 51/12: Atorgar llicència municipal de primera ocupació de l’edifici situat al carrer Passeig 
del Segre, núm. 40-A de Sant Llorenç de Montgai, propietat de les senyores Assumpció Arjona 
López i Anna M. Baiget Arjona. 
 
Núm. 52/12: Atorgar llicència ambiental a l’empresa Casa Batiste, SCP per a l’ampliació de 
l’explotació ramadera porcina situada als afores, polígon 4, parcel.la 44-45 de Camarasa. 
 
Núm. 53/12: Atorgar llicència d’obres a l’empresa Casa Batiste, SCP per a l’ampliació de 
l’explotació ramadera porcina situada als afores, polígon 4, parcel.la 44-45 de Camarasa. 
 
Núm. 54/12: Ratificar l’acord de suspensió provisional i immediata de les obres realitzades 
sense ajustar-se al projecte tècnic presentat per la senyora Carme Subirada Camarasa per 
canviar la coberta i arranjament d’un tram de façana de l’habitatge unifamiliar situat al carrer la 
Font, núm. 8 de Fontllonga. 
 
Núm. 55/12: Declarar no vàlida la proposta d’adjudicació de la concessió del bar de l’Àrea 
Recreativa Maria Rúbies de Camarasa al senyor Albert Lluc Navarro Blaya. 
 
Núm. 56/12: Aprovar la renovació de la targeta d’aparcament individual per a persones amb 
disminució, amb la modalitat de titular no conductor a la senyora Consuelo Eroles Domingo. 
 
Núm. 57/12: Autoritzar la segregació d’una superfície de 94 m2 del total de la finca registral de 
222,34 m2, inscrita al Registre de la Propietat de Balaguer, situada al Passeig del Segre, núm. 
16 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 58/12: Declarar deserta la licitació de la concessió del servei de bar de l’Àrea Recreativa 
Maria Rúbies de Camarasa per no resultar cap licitador apte per a contractar amb 
l’administració i aprovar un nou expedient de contractació. 
 
Núm. 59/12: Cedir a l’Associació Jove de Camarasa l’ús del Casal Cultural el dia 20 d’abril de 
2012 per celebrar un karaoke seguit de ball dins dels actes de la Festa Major de Sant Jordi.  
 
Núm. 60/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Pallé Llorens per ampliar l’entrada del 
carrer i millorar l’accés al garatge de la vivenda situada al carrer Sant Josep, núm. 3 de 
Camarasa. 
 
Núm. 61/12: Requerir a la senyora Àngels Chamorro López, licitadora que ha presentat l’oferta 
econòmicament més avantatjosa per a la concessió del bar de les piscines municipals de 



  

Camarasa, perquè presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent de les seves 
obligacions tributàries i amb la seguretat social. 
 
Núm. 62/12: Acceptar els canvis de titularitat del dret funerari sobre els nínxols 316-317-318 del 
subpavelló 2, i dels nínxols 1-2-3 de la fila 10 del subpavelló 3 del cementiri municipal de 
Camarasa a favor del senyor Miquel Ros Subirada. 
 
Núm. 63/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 30 d’abril de 
2012. 
 
Núm. 64/12: Decret de factures 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 1 del pressupost de l’any 
2012  
 
Per Decret d’alcaldia de data 16 d’abril de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 1 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 crèdit extraordinari, suplements de crèdit, romanent de tresoreria i incorporació de 
romanent de crèdit de l’exercici 2011 que afecten al mateix grup de funció  i subjecció a les 
disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 18 d’abril de 2012 es proposa al Ple de 
la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’any 2012 per 
import de 306.438,86 EUR que cal finançar mitjançant crèdit extraordinari, suplement de crèdit,  
romanent de tresoreria i incorporació de romanent de crèdit amb subjecció a les disposicions 
vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
a) Incorporació de romanents de crèdit de l’exercici 2011 
 
Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

33 627 Espai Orígens 120.500,00 115.713,62 236.213,62 
45 609 01 Paviment. c/ les Voltes 0,00 162.494,76 162.494,76 
 Total despeses  120.500,00  278.208,38 398.708,38 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

350 Contrib. Esp. c/ les Voltes 0,00 14.624,53 14.624,53 
750 02 Subv. PUOSC c/ les Voltes 0,00 146.245,28 146.245,28 
750 04 Subv. DAR Espai Orígens 0,00 106.171,70 106.171,70 
870 Romanent de tresoreria 2011 0,00 11.166,87 11.166,87 
 Total ingressos 0,00  278.208,38 278.208,38 
 
 



  

b) Crèdits extraordinaris 
 
Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

33 619 02 Restauració Església St. Miquel, 
fase 3 

0,00 9.200,00 9.200,00 

91 100 Retribucions òrgans de govern 0,00 12.300,00 12.300,00 
 Total despeses  0,00  21.500,00 21.500,00 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

450 80 Subv. Govern. Càrrecs electes 0,00 12.300,00 12.300,00 
870 Romanent de tresoreria 2011 0,00 9.200,00 9.200,00 
 Total ingressos 0,00  21.500,00 21.500,00 
 
c) Suplements de crèdit 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 212 Reparació edificis i altres const 5.000,00 1.010,63 6.010,63 
15 226 04 Jurídics i contenciosos 6.000,00 1.049,71 7.049,71 
16 213 Maquinària i instal.lacions 2.850,00 4.300,14 7.150,14 
16 624 Elements de transport. Tractor 25.000,00 370,00 25.370,00 
 Total despeses  38.850,00  6.730,48 45.580,48 
 
Ingressos i finançament: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

870 Romanent de tresoreria 2011 0,00 6.730,48 6.730,48 
 Total ingressos 0,00  6.730,48 6.730,48 
 
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.- Donar compte de l’informe del secretari-int erventor relatiu al compliment de la llei 
de mesures de lluita contra la morositat a 31 de ma rç 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 31 de març 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 31 de març 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 517.027,42 euros, segons la relació comptable que figura com 
annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de pagar de 50. 
 
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 21 de febrer de 2012. 
 



  

Tercer.- Que a data 31 de març 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 primer 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. 
  
 
Cinquè.- Proposta de sol.licitud de canvi d’orienta ció del Centre de Recerca, Formació i 
Divulgació Apícola 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa és beneficiari d’un ajut econòmic per import de 250.000 € 
per a l’execució de l’actuació “Construcció i equipament d’un Centre de Recerca, Formació i 
Divulgació Apícola Montroig” d’acord amb la resolució de data 16 de novembre de 2010 del 
Director General de Desenvolupament Rural. 
 
Atès que en data 30 de juny de 2011 se’ns va atorgar pròrroga per a la realització i la justificació 
de l’actuació esmentada fins el dia 30 de juny de 2012.  
 
Vista l’actual situació de crisi econòmica i financera, l’Ajuntament considera que s’han 
d’impulsar tots els recursos a l’abast del municipi i la comarca i no centrar-se exclusivament en 
la potenciació d’un sector –l’apícola, en aquest cas- Cal redefinir el projecte finançat i ampliar el 
ventall de sinergies que es podran obtindre amb la nova orientació. 
 
Aquesta nova orientació es destinarà a l’impuls i a la divulgació del patrimoni històric i 
arqueològic de la Ruta dels Orígens que és un itinerari científic-turístic pel Pirineu i prepirineu 
català sobre el tema dels Orígens: de l’Univers, de la Terra, de les Espècies i de la Humanitat. 
S’oferirà als visitants una sèrie d’activitats entorn del tema dels Orígens com observacions, 
tallers, visites guiades i activitats educatives. 
 
Per aquesta raó, es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Sol.licitar al Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord el canvi d’orientació del Centre 
que s’anomenarà ESPAI ORÍGENS. CENTRE D’INNOVACIÓ I DIVULGACIÓ DEL PATRIMONI 
ARQUEOLÒGIC DE LA NOGUERA d’acord amb el pla de viabilitat que s’adjunta. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



  

Sisè.- Proposta d’aprovació de sol.licitud d’una op eració de tresoreria a curt termini 
 
Atès que les entitats locals poden concertar operacions de crèdit a curt termini per atendre 
necessitats transitòries de tresoreria, que no exedeixi d’un any, sempre que en el seu conjunt 
no superin el 30% dels ingressos liquidats per operacions corrents en l’exercici anterior, llevat 
que l’operació s’hagi de realitzar en el primer semestre de l’any sense que s’hagi produït la 
liquidació de l’exercici anterior a aquest darrer. 
 
Vist que en data 6 de febrer de 2012 es va iniciar l’expedient per concertar una operació de 
tresoreria a curt termini per import de 250.000 € per fer front als pagaments ineludibles 
programats per causa d’un desacompassament en la recaptació dels ingressos i el pagament 
de les despeses, i que ha motivat una manca de liquiditat a la tresoreria. 
 
Atès que en data 7 de febrer de 2012 s’ha emès informe de secretaria-intervenció en relació al 
procediment i la legislació aplicable, així com la procedència, condicions i legalitat de l’operació 
que es concreta. 
 
Atès que degut a l’increment d’ingressos pendents durant el primer trimestre de 2012 s’ha 
previst que aquesta necessitat de tresoreria no superarà l’import de 200.000 €.  
 
Vist que l’import acumulat de les operacions de crèdit a curt termini vigents, inclosa la nova 
operació, és de 200.000 €, equivalent al 22,67% i, per tant, no supera el 30% dels ingressos 
liquidats per operacions corrents en l’exercici 2011 que ascendeixen a la quantitat de 
882.334,39 €.  
 
Atès que sí supera el 15% dels recursos corrents liquidats en l’exercici 2011; per la qual cosa 
d’acord amb l’article 52.2 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació 
de crèdit a curt termini és el Ple de l’Ajuntament. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i, d’acord amb l’establert als articles 51 i 52.2 del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, per atendre necessitats transitòries de tresoreria cal concertar una 
operació de crèdit a curt termini. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar la concertació d’una operació de crèdit a curt termini amb l’entitat financera 
Caixabank, SA per un import de 200.000 €. 
 
Segon.- Garantir el pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de tresoreria, 
mitjançant l’afectació de la recaptació dels impostos meritats en l’exercici econòmic 2012 i 
liquidats a través del padró (IBI, IAE, Impost sobre vehicles). 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera del Departament 
d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’article 3 de l’Ordre de 28 
de juny de 1999, en el termini dels deu primers dies del mes següent a la formalització. 
 
Quart.- Autoritzar i facultar el senyor alcalde per a formalitzar l’operació de crèdit i la signatura 
del contracte aprovat. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



  

Setè.-Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Rodríguez Ros-Advocats, SLP Recurs contenciós 371/2008  3.422,00 
Joan Capdevila Puig Despeses festes 2011 1.315,60 
Enginyeria Díaz-Serra, SCP Projecte accés obra Espai Orígens 3.090,00 
Kroma, SL Festa Major Sant Jordi 5.900,00 
Consell Comarcal Serveis socials 2T/ 2012 703,47 
Consell Comarcal Recollida escombraries gener 2012 2.163,38 
Endesa Energía XXI, SLU Enllumenat públic març 4.224,07 
Telefónica de España, SA Telèfon març 649,81 
Personal ajuntament Nòmines abril 10.931,01 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs abril 6.000,00 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.-  Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta si la Festa Major s’havia contractat al Subirós o al Kroma. El 
senyor alcalde respon que la factura del Kroma correspon a l’actuació del Pep Plaza i la resta s’ha 
contractat al Subirós. 
 
El senyor Jaume Farrús també pregunta a què correspon el recurs contenciós administratiu. El 
senyor alcalde manifesta que al recurs presentat per la senyora Mercè Salse contra l’aprovació de 
la modificació de les NNSS de Sant Llorenç. 
 
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 


