
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 26 de novembre 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’acta  de la sessió anterior de data 29 
d’octubre d 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 d’octubre 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. 179/12: Atorgar llicència d’obres a la societat Cal Quiterio, SCP per a legalitzar el dipòsit 
d’aigua prefabricat amb capacitat per a 10.000 litres, situat a la finca rústica polígon 4, parcel.la 
577 de Camarasa per abastir l’explotació ramadera existent. 
 



  

Núm. 180/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Carles Pedrol Solé per a nivellar i pavimentar el 
pati interior, obrir dues finestres i arrebossar la façana de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, 
núm. 30 de Camarasa. 
 
Núm. 181/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Paquita Capdevila per a arrebossar la paret 
de la façana lateral de la vivenda situada al carrer Jaume I, núm. 11 de Camarasa. 
 
Núm. 182/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Francisco Caelles Torres per a canviar la 
coberta per teula àrab i fer un nou terrat a la vivenda situada al carrer Sant Josep, núm. 8 de 
Camarasa. 
 
Núm. 183/12: Atorgar llicència de parcel.lació urbanística sobre la finca F1 de la Unitat 
d’Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” propietat del senyor Josep Balagué 
Pedrol. 
 
Núm. 184/12: Acceptar la donació de les finques A1 i A2 de la Unitat d’Actuació UA-2 “Entrada 
a la zona esportiva de Camarasa” propietat del senyor Josep Balagué Pedrol en concepte de 
pagament del compte de liquidació definitiu de la reparcel.lació esmentada. 
 
Núm. 185 /12: Decret d’aprovació de factures inferiors a 500 EUR. 
 
Núm. 186/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 26 de 
novembre de 2012. 
 
 

Tercer.- Proposta d’a provació del límit màxim de despesa no financera pe r al pressupost 
de l'exercici 2013. 

Vist que l’art. 30.1 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera estableix que l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals aprovaran 
un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la 
regla de la despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos dels seus pressupostos.  

Atès que el secretari-interventor ha emès informe en relació a la determinació d’aquest límit 
màxim de despesa no financera i el seu càlcul d’acord amb la regla de la despesa i que 
s’adjunta a aquesta proposta. 

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 

Primer.- Aprovar l’import de 820.042,90 € com a límit màxim de despesa no financera per al 
pressupost de l’exercici 2013. 

Segon.- Trametre aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 

 

Quart.- Proposta de nova aprovació inicial del pres supost municipal de l’exercici 2013, 
bases d’execució i plantilla orgànica. 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en sessió ordinària de data 29 d’octubre de 2012 el  
pressupost corresponent a l’exercici 2013, així com també les seves bases d’execució i la 
plantilla de personal. 



  

 
Atès que en data 10 de novembre de 2012 es va publicar al BOP de Lleida núm. 157 l’edicte de 
l’aprovació inicial a efectes d’informació pública. 
 
Atès que per a la confecció del pressupost de l’exercici 2013 no es va tenir en compte el límit 
màxim de la despesa no financera establert a l’art. 30.1 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i que d’acord amb el punt plenari anterior 
s’ha aprovat per import de 820.042,90 €. 
 
Format de nou el pressupost de l’exercici 2013, així com també les seves bases d’execució i la 
plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de treball, de conformitat amb l’establert als 
articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RD 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, i l’annex a aquesta proposta. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 19 de novembre de 2012, en relació al 
pressupost i al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Que es procedeixi a l’anul.lació de l’edicte publicat al BOP núm. 157 de data 10 de 
novembre de 2012 d’aprovació inicial del pressupost de l’exercici 2013, deixant sense efecte el 
mateix. 
Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Camarasa per a l’exercici 
del 2013, juntament amb les bases d’execució, que es fixa en la quantitat de 843.200 € segons 
resulta del següent resum per capítols: 
 
 
Classificació econòmica de l’estat de despeses 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 721.750  
   
A.1 Operacions corrents 687.850  
1 Despeses de personal 227.900 
2 Despeses corrents en béns i serveis 243.000 
3 Despeses financeres 67.250 
4 Transferències corrents 149.700 
   
A.2 Operacions de capital 33.900  
6 Inversions reals 33.900 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 121.450  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 121.450 
   
 TOTAL DESPESES 843.200 
 
 
 



  

Classificació econòmica de l’estat d’ingressos 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 843.200  
   
A.1 Operacions corrents 843.200  
1 Impostos directes 451.100 
2 Impostos indirectes 11.700 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 109.200 
4 Transferències corrents 255.300 
5 Ingressos patrimonials 15.900 
   
A.2 Operacions de capital 0  
6 Alienació d’inversions reals 0 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 0  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 0 
   
 TOTAL INGRESSOS 843.200 
 
Tercer.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica del personal de l’Ajuntament de Camarasa 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
Quart.- Exposar al públic el pressupost general per a l’any 2013, les bases d’execució i la 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al BOP de Lleida i 
al tauler d’anuncis municipal, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat reclamacions es considerarà elevat a 
definitiu aquest acord. 
 
Cinquè.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
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 
Estanislao Profitós Cerveró Millora dels camins forestals 6.124,63 
Garcam, SA Material obra 677,57 
Consell Comarcal Deixalleria 3T/2012 850,69 
Consell Comarcal Recollida escombraries agost i setembre 4.326,76 
Consell Comarcal Abocador setembre 738,85 
Consell Comarcal Cànon residus 3T/2012 1.562,27 
Endesa Energía XXI, SLU Enllumenat públic octubre 4.573,72 
Telefónica de España, SA Telèfon octubre 693,02 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs novembre 6.000,00 



  

Joan Montoliu, SL Senyals 628,61 
INCASOL Préstec Església St. Miquel, fase 2 6.617,43 
Caixabank Préstec obres casal cultural 13.102,85 
Caixabank Préstec ICO 2011 10.488,89 
BBVA Préstec ICO proveïdors 2011 8.633,04 
Bufete Gonzalo, SLP 1ª mensualitat estudi taxa domini públic 1.210,00 
Consorci Transport Públic ATM Aportació exercici 2012 1.007,54 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.-  Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:45 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 


