
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 24 de setembre 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. 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 30 de juliol 
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 30 de juliol 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. 127/12: Cedir a l’Associació de Joves de Camarasa l´ús de la pista poliesportiva de 
Camarasa els divendres, dissabtes i diumenges durant el mes d’agost per a la celebració del 
campionat de futbol sala. 
 



  

Núm. 128/2012: Autoritzar a l’empresa Armarcel, SL l’inici de l’activitat destinada a explotació 
ramadera avícola situada als afores polígon 3 parcel.les 136-165 de Camarasa i el canvi 
d’annex per al règim de controls de l’activitat. 
 
Núm. 129/2012: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Baltasar Guillaumet Duró per a la 
pavimentació de l’entrada de la vivenda del carrer Santa Maria, 16 de Camarasa. 
 
Núm. 130/2012: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Rosario Vera per a arrebossar i 
pintar la façana col.locant pedra a la vivenda del carrer Sant Pere, 20 de Camarasa. 
 
Núm. 131/2012: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Ana Maria Nieto per a 
formigonar el terra del celler de 40 m2 i col.locar dues finestres a la segona planta de la vivenda 
del carrer Sant Jordi, 24 de Camarasa. 
 
Núm. 132/2012: Atorgar llicència ambiental i urbanística a Ramaderia Les Encalades, SL per a 
la construcció d’una explotació ramadera porcina situada als afores polígon 12 parcel.la 614 de 
Camarasa. 
 
Núm. 133/2012: Autoritzar al senyor Daniel Torruella Pedrol ampliar l’horari d’obertura del bar 
de l’àrea recreativa Maria Rubies de Camarasa els dies 11, 12, 18, 19, 25 i 26 d’agost de 2012 
des de les 21 hores fins les 03:00 hores del dia següent. 
 
Núm. 134/2012: Autoritzar la senyora Àngels Chamorro López ampliar l’horari d’obertura del bar 
de les pisicines amb la possibilitat de banyar-se a la nit, el dissabte 11 d’agost de 2012 des de 
les 21 fins les 24 hores. 
 
Núm. 135/2012: Autoritzar la senyora Àngels Chamorro López ampliar l’horari d’obertura del bar 
de les pisicines per a fer una festa popular que inclou la possibilitat de banyar-se a la nit, 
dissabte 25 d’agost de 2012 des de les 21 fins les 05:00 hores del dia següent. 
 
Núm. 136/2012: Autoritzar al senyor Daniel Torruella Pedrol l’ampliar l’horari d’obertura del bar 
de l’àrea recreativa Maria Rubies de Camarasa els dies 2 i 9 de setembre de 2012 des de les 
21 hores fins les 03:00 hores del dia següent. 
 
Núm. 137/2012: Cedir a l’Associació de Joves de Camarasa la utilització de l’equip de música 
propietat de l’Ajuntament per a col.laborar amb la festa a les piscines municipals el dissabte dia 
25 d’agost de 2012. 
 
Núm. 138/2012: Atorgar llicència d’obres al senyor Joaquim Llop Ribalta en representació 
d’Endesa Generación, SA per a l’execució del projecte d‘adequació i millora de diferents trams 
del Canal de Balaguer situat en un 14% en el terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 139/2012: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Carme Camats per a obrir 
ventilacions i netejar la runa del celler de la vivenda situada al carrer Sant Antoni, 1 de 
Camarasa. 
 
Núm. 140/2012: Atorgar llicència d’obres al senyor Baltasar Guillaumet Duró per a la neteja de 
runes del celler i reparació de l’empedrat de l’entrada de la vivenda del carrer Santa Maria, 16 
de Camarasa. 
 
Núm. 141/2012: Atorgar llicència d’obres al senyor Mario Payró Cudós per arreglar l’entrada del 
garatge situat al carrer Castell de Camarasa. 
 



  

Núm. 142/2012: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Maria Cantons Rafel per a la 
reparació de 18 m2 de paret de tancament i de 20 m2 de coberta de fibrociment al local existent 
als afores polígon 3 parcel.la 21 partida Creus de Camarasa. 
 
Núm. 143/2012: Atorgar al senyor Joan Olives Camats una pròrroga de la llicència d’obres 
atorgada en data  23 de juny de 2009 fins a 23 de desembre de 2013 per a finalitzar les obres 
consistents en la rehabilitació de la cabana (antiga era) situada als afores polígon 5 parcel.la 
192 de Camarasa. 
 
Núm. 144/2012: Cedir a la senyora Irene Rosell Paredes l’ús del Casal Cultural de Camarasa 
per al desenvolupament de les activitats de dansa infantil i gimnàstica els dimarts i dijous de 
17:00 a 20:00 hores de setembre 2012 a juny 2013. 
 
Núm. 145/2012: Cedir al Grup de geganters i grallers de Camarasa l’ús del Casal Cultural de 
Camarasa dilluns, dimarts i dijous de 20 a 24 hores per als assaigs del grup de música 
tradicional, grup de grallers i grup de teatre. 
 
Núm. 146/2012: Cedir a la senyora Pepi Borau l’ús del Casal Cultural de Camarasa per al 
desenvolupament de l’activitat de Pilates, els dilluns i dimecres de 15 a 16 hores. 
 
Núm. 147/2012: Atorgar llicència municipal d’obres als senyors Jorge Gonzalo i Inés Cruz per 
aïllar tèrmicament els fals sostre refent-lo amb plaques de guix, construcció d’espai de 8 m2 per 
a lavabo, muntatge de coberta de 10 m2 i revisar les instal.lacions d’aigua, llum i desguàs de la 
vivenda situada al carrer Montroig 19 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 148/2012: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Antonio Pedrol Francés per a 
substituir llates i bigues de la teulada davantera de la vivenda del carrer Santa Maria, 34 de 
Camarasa. 
 
Núm. 149/2012: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Joan Riba Roca per a reformar la 
pallera situada als afores polígon 10 parcel.la 543 de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 150/2012: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Concepció Casanoves Bohils 
per a la restauració de la cabana i fer tres pilans de totxo massís a la paret lateral per a recolsar 
les bigues de fusta que han de suportar la teulada de la pallera de 25 m2, siutades als afores 
partida Planell de Camarasa (polígon 1 parcel.la 224). 
 
Núm. 151/2012: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Juana Salvatierra Cabezas per 
a fer una paret de tancament al jardí de la vivenda situada als afores partida La Solana de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 152/2012: Sotmetre el text inicial dels convenis urbanístics de la Unitat d’Actuació UA-2 
“Entrada a la zona esportiva de Camarasa” a informació pública durant el termini d’un mes 
perquè els interessats puguin presentar al.legacions. 
 
Núm. 153/2012: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 154/2012: Autoritzar el senyor Daniel Torruella Pedrol l’ampliació de l’horari del servei de 
bar de l’Àrea Recreativa Maria Rúbies el dissabte, dia 15 de setembre de 2012, de les 21:00 
hores fins a les 3:00 hores. 
 
Núm. 155/2012: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 24 de 
setembre de 2012.  
 



  

Núm. 156/2012: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Feliu Tribó per a repassar la teulada 
del corral situat als afores, polígon 2, parcel.la 333 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 157/2012: Aprovar l’inici de l’expedient d’arrendament, mitjançant procediment obert, únic 
criteri d’adjudicació el preu més alt, de la finca rústica municipal anomenada Palous, situada al 
polígon 4, parcel.les 470 i 478 de Camarasa. 
 
 
Tercer.- Proposta 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 es va comprovar pels serveis tècnics municipals en data 2 de juliol de 2012 que les 
obres no s’havien iniciat i que en el BOE núm. 75, de data 28 de març de 2012, es va publicar 
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. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en data 30 de juliol de 2012 va iniciar l’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 per incompliment imputable al contractista pel 
fet d’haver entrat en declaració de concurs. 
 
Vist que en data 3 d’agost de 2012 es va donar audiència al contractista i a l’avalador BANKIA, i 
que en data 3 de setembre de 2012 també es va donar audiència a l’administrador concursal 
Additio Group, SLP perquè en un termini de 10 dies naturals des de la notificació de la resolució 
puguessin presentar les al.legacions i documents que consideressin convenients. 
 
Vist que no s’han presentat al.legacions durant el termini d’audiència. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Resoldre el contracte per a l’execució de l’obra titulada “Millora i rehabilitació de 
l’entorn i les vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i Sant Francesc de Camarasa”, 
signat en data 17 de novembre de 2011 per l’empresa Construcciones y Contratas Novex, SL i 
l’Ajuntament de Camarasa, 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. 
 
Segon.- Acordar la devolució de la garantia constituïda per l’empresa Construcciones y 
Contratas Novex, SL per un import de 6.762,71 euros, de conformitat amb l’article 225.4 del 
Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre. 
 
Tecer.- Notificar als interessats als efectes oportuns. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Agència Catalana de l’Aigua Liquidació cànon aigua 2011 11.526,57 
Francesc Escolà Solà Serveis manteniment piscines 1.069,56 
Francesc Escolà Solà Servei de socorristes 9.558,00 
Consell Comarcal  Recollida escombraries maig i juny 4.326,76 
Consell Comarcal Cànon residus 2T 1.216,07 
Consell Comarcal  Abocador juny i juliol 1.239,37 
Consell Comarcal Servei d’atenció domiciliària 1T 830,80 
Esport Dinàmic Estades estiu 2.461,00 
Lorenzo Alburquerque Treballs diversos 913,91 
Enginyeria Díaz-Serra, SCP Direcció obra accès espai orígens 1.236,00 
Endesa Energia XXI, SLU Enllumenat públic juliol i agost 3.781,61 
Estació Servei Térmens, SL Gasoil 1.327,00 
Artur Blaya Pifarré Ampliació megafonia 1.728,90 
Caixabank Préstec polígon industrial 7.355,46 
Caixabank Préstec casal 13.262,42 
Caixabank Préstec casal i obres 2010 14.541,09 
INCASOL Obres església St. Miquel, fase 2 6.617,43 
Severn Trent Services, SAU Clor piscines 580,63 
Telefónica de España, SA Telèfon agost 559,63 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs agost 6.000,00 
Digital Graffiti, SL Exposició excavacions Monteró 528,64 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Moció contra la supressió de les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi 
(EATIM) anomenades Entitats Municipals Descentralit zades a Catalunya, prevista en 
l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sosten ibilitat de l’Administració Local 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 
 
El proppassat 13 de juliol el Consell de ministres va aprovar l´informe sobre l´Avantprojecte de 
Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l´Administració Local, que modifica la Llei 7/85 de 2 
d´abril, LRBRL i la LOREG. Destacar que l´Estat planteja suprimir les EATIM, anomenades 



  

Entitats Municipals Descentralitzades a Catalunya, a més d´altres mesures com la supressió de 
Mancomunitats, reduir el nombre de regidors en un 30% i el buidatge de competències i serveis 
dels Ajuntaments de menys de 20.000 habitants. 
 
 
TENINT EN COMPTE: 
 
Que la Llei 7/1985 reconeix  entitats d´àmbit territorial inferior al municipi, a les pedanies, 
consells, masies, parròquies, etc. Segons la denominació històrica de cada zona.  
 
Que a Catalunya les Entitats Municipals Descentralitzades estàn reconegudes per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l´Estatut d´Autonomia de Catalunya. 
 
Que l´Estatut d´Autonomia de Catalunya és la norma fonamental de l´ordenament jurídic català, 
així com una llei orgànica, reconegut a l´article 147 de la Constitució Espanyola de 1978. Dins 
de la Constitució, els Estatuts seran la norma bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l´Estat els 
reconeixerà i els empararà com a part integrant del seu ordenament jurídic. 
 
Que entre les competències reconegudes estan “l´administració i conservació del seu 
patrimoni, inclòs el forestal, la regulació de l´aprofitament dels seus béns comunals. La 
vigilància, conservació i neteja de les vies urbanes, camins rurals, fonts, rentadors i abeuradors. 
Podran també executar les obres i prestar els serveis que els delegui expressament 
l´Ajuntament”. 
 
Que les Juntes veïnals són l´òrgan gestor dels ens coneguts com Entitats Municipals 
Descentralitzades. 
 
Que una altra forma de gestió és en format de consell obert, és a dir, existeix la figura d´un 
alcalde pedani i una assamblea veïnal formada per tots els electors, que és l´òrgan 
administratiu. 
 
 
CONSIDERANT: 
 
1.- Que les Juntes Veïnals són part essencial de la nostra història, necessàries per al bon 
funcionament dels nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes 
persones treballen de manera totalment altruista en benefici dels seus pobles. 
 
2.- Que moltes Entitats Municipals Descentralitzades són institucions centenàries a Catalunya. 
Són l´entitat més democràtica que existeix, ja que els ciutadans es reuneixen en assamblees i 
adopten les decisions de manera conjunta. 
 
3.- Que la gestió del seu patrimoni natural genera els ingressos  per a millorar la seva població, 
sense que ningú cobri ni un sol cèntim. 
 
 
MANIFESTANT: 
 
1.- Que no és veritat que amb l´eliminació es pugui estalviar res, atès que la majoria de 
presidents i vocals no cobra i, al contrari, normalment dediquen el seu temps i diners per a 
representar i defensar els interessos dels seus veïns. 
 
2.- Que és un atemptat contra la democràcia més pura, essència dels pobles petits, i que, en 
canvi, els seus veïns es quedaran sense representants per defensar els seus interessos i 
necessitats, i perdran la seva capacitat de decidir. 



  

 
3.- Que es perdrà molta part del treball voluntari i altruista de presidents, vocals i veïns, i és 
dubtós que els serveis que es puguin prestar pels Ajuntaments i Diputacions, atesa la distància 
i dispersió dels nuclis rurals, puguin ser millors ni més barats. 
 
4.- Que es generaran conflictes per a l´adjudicació dels béns als Ajuntaments, cosa que es 
podrà entendre com una expropiació encoberta de béns, que els pobles han adquirit, conservat 
i cuidat per a l´interès comú dels veïns durant segles, i que han contribuït al manteniment del 
patrimoni natural, cultural i artístic de valor incalculable i de projecció universal. 
 
5.- Que si desapareixen les Entitats Municipals Descentralitzades, aquests pobles poden tenir 
els seus dies comptats (i molt probablement a continuació els petits municipis). La reforma 
proposada neix de la ignorància sobre el món rural, i generaria conflictes, augmentant els 
costos i creant buits de poder que repercutirien en un pitjor servei a la ciutadania. 
 
6.- Que qualsevol ordenació territorial, i més en zones despoblades ha de procurar una 
estructura identitària que representi els petits nuclis de població, i el millor exemple d´aquesta 
estructura bàsica d´ordenació són les Entitats Municipals Descentralitzades i el seu òrgan de 
govern les Juntes Veïnals. 
 
Per tot allò exposat anteriorment, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Camarasa, el següent  
ACORD: 
 
1.- Manifestar el rebuig a l´Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l´Administració Local proposada pel Consell de Ministres, en la seva pretensió de la supressió 
de les EATIM. 
 
2.- Traslladar aquesta moció de rebuig a: 
 
- La Subdelegació del Govern de l´Estat, com a representant de la província de l´Estat Central, 
perquè siguin remeses al Ministeri d´Hisenda i Administracions Públiques. 
 
- La Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, perquè tinguin en consideració el 
paper fonamental que juguen les EMD en l´articulació del territori, així com en la Llei de 
Governs Locals i en la Llei d´Hisendes Locals. 
 
- La Diputació Provincial, perquè promogui iniciatives en defensa de les Entitats Municipals 
Descentralitzades. 
 
- El Congrés dels Diputats perquè es tingui en consideració pels diferents grups parlamentaris. 
 
- L´Agrupació d´ Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta de resolució d’adhesió al Pacte d’A lcaldes pel compromís amb una 
energia sostenible local. 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de 
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes 
amb moltes ciutats europees.  
 



  

El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir 
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions 
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha 
considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal 
recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament de Camarasa té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces 
per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les 
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% 
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.  
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Camarasa fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i 
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent 
per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament de Camarasa es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del 
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i 
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les 
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques 
es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora 
territorial del Pacte a les Terres de Lleida) 
 
Tercer.- L’Ajuntament de Camarasa es compromet també a elaborar un informe bianual per 
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, a informar de les 
fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri 
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea 
(en els termes del model establert ) i al President de la Diputació de Lleida. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta si es porta algun control de les hores dels treballadors que es 
fan fora de la jornada laboral.  El senyor alcalde respon que cada dia han de fer una fitxa de la 
jornada laboral, on han treballat i les hores que han fet. 
 
 
 
 
 



  

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 


