
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 29 de març 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 27 de febrer 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 27 de febrer 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. 27/12: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora M. Carme Olives Perna per a la 
reforma i ampliació parcial de planta baixa de l´edificació situada al carrer Castell, núm. 37, de 
Camarasa. 
 
Núm. 28/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Àngel Salud Pujal per 
engrandir la porta de tancament del pati de la façana situada al carrer Sant Francesc, s/n, de 
Camarasa. 



  

Núm. 29/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Curià Vilaró per desmontar 
xemeneia de la teulada i tapar forat a la vivenda situada al carrer Major, 10, de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Núm. 30/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Juan Rufat Tarragona per als actes 
de construcció d´una bassa de reg i instal.lació de reg per aspersió dins la finca 197-198 del 
Polígon 5, de Camarasa. 
 
Núm. 31/12: Atorgar llicència municipal d’obres a l´empresa NIXIN-CAT per obrir rasa per 
col.locar dos tubs per a cablejat elèctric al carrer Passeig del Segre, 14, de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Núm. 32/12: Aprovar la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Camarasa  de l´exercici 
2011, que en els termes consolidats, que figuren en l´annex amb el corresponent detall. 
 
Núm. 33/12: Atorgar llicència municipal d´obres als senyors M. Eugènia Puigdemont Roca i 
Lluis Barragan García per a col.locació de revestiment ceràmic a les parets del bany de la 
vivenda situada al carrer Torregandos,10, de Camarasa 
 
Núm. 34/12: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora M. Teresa Altadill Fernández per a 
reparació de sostre d´escala i claraboia amb substitució de fustes cremades, i treure xemeneia 
de la teulada, de la vivenda situada al carrer Baixada Pou del Gel, 9, de Camarasa. 
 
Núm. 35/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Llorenç Subirada Giné per arrebossar 
6 m2 de paret i col.locació de porta corredissa a la masia situada al polígon 2, parcel.la 277, del 
terme municipal de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 36/12: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Jaume Clua Font per a la neteja i 
reparació de la coberta del magatzem situat al carrer del Dipòsit, 5, de Camarasa. 
 
Núm. 37/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Valls Guillaumet per treure 
paviment, desenrunar, col.locar paviment nou i arrebossar parets del garatge, situat al carrer 
Sant Jordi, 21, de Camarasa. 
 
Núm. 38/12: Autoritzar a l´OAGRTL per tal que a través del seu personal o a través d´empreses 
contractades a aquests efectes, realitzin els treballs d´omissions dels padrons cadastrals 
corresponents a l´impost de béns immobles de naturalesa urbana, consistents en la detecció i 
incorporació a les bases de dades de la Direcció General del Cadastre de les alteracions 
físiques i econòmiques no declarades pels obligats tributaris d´aquest municipi. 
 
Núm. 39/12: Classificar les proposicions presentades pels licitadors de la concessió demanial 
del servei de bar de l’Àrea Recreativa Maria Rubies de Camarasa i notificar al senyor Albert 
Navarro Blaya, licitador que ha presentat l’oferta més avantatjosa, per tal que presenti la 
documentació justificativa. 
 
Núm. 40/12: Ratificar la resolució de suspensió, aprovada mitjançant acord d´aquesta alcaldia, 
de data 23 de febrer de 2012, de les obres executades a l´Estació de Servei situada als Afores 
d´aquest municipi de Camarasa, consistents en l´obertura de rases per a l´instal.lació de 
surtidors amb sistema de pagament automàtic, fins a obtenir les corresponents llicències 
ambiental i urbanística. 
 
Núm. 41/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Vendrell Garcia per a 
reparació de 25 m2. de paviment del pati, reparació de 5 m2. de la tanca del corral, i pintar la 
façana de la vivenda masia Miquel del Mànigues, situada a la partida de la Plana al terme 
municipal de Camarasa. 



  

 
Núm. 42/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Pallé Llorens per a obertura 
de carrer fins a la conducció general per canviar 12 ml. de clavegueram. Pavimentar novament 
el garatge. Fer de nou els terrats del primer i segon pis, colocant-hi tela asfàltica i rajola. I 
colocació de canal de desguàs, a la vivenda situada al carrer Sant Josep, 3, de Camarasa. 
 
Núm. 43/12: Atorgar la llicència municipal de primera ocupació de l´edifici situat al carrer 
Passeig del Segre, 40-A, de Sant Llorenç de Montgai, pel fet de complir amb els requisits 
d´habitabilitat necessaris. 
 
Núm. 44/12: Convocatòria de la sessió plenària del dia 29 de març de 2012. 
 
Núm. 45/12: Aprovació de factures 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació del padró corresponen t a l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’exercici 2012 i terminis de c obrança. 
  
Examinat el padró corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2012 
que ascendeix a la quantitat de  59.810,61 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
l’exercici 2012. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 2 d’abril fins el dia 1 de juny de 2012 
- període impositiu: a partir del dia 2 de juny de 2012 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació d’inici de l’expedient  per a la cessió d’ús gratuïta 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 
 
Vist que el dia 31 de març de 2012 finalitza el contracte d’arrendament a la Societat Cultural 
Recreativa de Sant Llorenç de Montgai de part de l’immoble urbà situat al carrer Passeig del 
Segre, núm. 19 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Atès que la Societat Cultural Recreativa de Sant Llorenç de Montgai és reconeguda per les 
seves activitats culturals, per les tasques de cohesió social des de fa prop de cinquanta anys i 
per donar cobertura i suport a les necessitats de caire social dels jubilats i té la seu social en 
l’edifici esmentat. 
 



  

Vist que la Societat Cultural Recreativa ha sol.licitat 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’immoble esmentat per tal de destinar-les a finalitats d’utilitat pública o d’interès social, 
sempre en benefici d’interessos de caràcter local. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa vol que la Societat Cultural Recreativa de Sant Llorenç de 
Montgai continuï amb les seves tasques adreçades als veïns de Sant Llorenç de Montgai, i en 
especial a la gent gran. 
 
Vist el disposat als articles 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, 211 i 212 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 proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- 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 d’acord amb la proposta de conveni que s’adjunta. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública per termini de trenta dies al tauler d’anuncis 
municipal i al BOP de Lleida per tal que els interessats puguin presentar al.legacions o 
reclamacions que estimin pertinents. 
 
Tercer.- Que finalitzada la publicació es segueixin els tràmits i s’elevi al Ple per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
El senyor Jaume Farrús manifesta que el seu grup votarà en contra perquè sempre hi ha hagut 
dos convenis, un signat amb la Societat i l’altre amb el del bar, i fer un conveni per 50 anys és 
massa llarg, caldria fer-ho només pel temps que dura una legislatura i a la millor oferta 
econòmica com es fa en les piscines i el bar de l’àrea recreativa. 
 
El senyor alcalde manifesta que els diners del lloguer del bar van tots a la societat cultural que 
no té ànim de lucre i van encarats al poble sempre que facin actes culturals i donin assistència 
als jubilats. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta (4 vots a favor dels tres regidors de 
CiU i un d’IC Progrés Municipal i el vot en contra dels tres regidors d’IC Entesa). 
 
 
Cinquè.- Proposta d’adhesió a l’Associació de Munic ipis per la Independència 
 
Vist que l’Associació Camarasa Jove va proposar en la sessió plenària del dia 30 de gener de 
2012 que es debatés al Ple la possible adhesió del municipi de Camarasa a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència té com a objectiu treballar des del món 
municipal per aconseguir la plena sobirania del nostre país, aglutinant totes les sensibilitats 
polítiques i que aparca els personalismes per treballar únicament i exclusivament per Catalunya 
i pel seu futur econòmic i políticament independent. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa, en representació dels nostres pobles, creu necessari la 
participació en aquesta associació pel futur del nostre país i vist el contingut de l’acta de 
constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el text dels seus Estatuts. 
 



  

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 
14 de desembre de 2011.  
 
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
 
Tercer.- Facultar el senyor alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
 
Quart.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 
Independència i a la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de l’informe del secreta ri-interventor relatiu a la relació 
certificada de totes les obligacions pendents de pa gament abans de l’1 de gener de 2012 
d’acord amb els articles 2 i 3 del Real Decret-Llei  4/2012, de 24 de febrer. 
 
L’alcalde-president dona compte de l’informe emès pel secretari-interventor, de data 8 de març 
de 2012, relatiu a la relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament abans de 
l’1 de gener de 2012 i que s’ha presentat via telemàtica a l’òrgan competent del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques en data 8 de març de 2012: 
 
D’acord amb el disposat a l’article 3 del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, s’emet el següent INFORME: 
 
Antecedents 
 
Primer.- El Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals té per objecte habilitar les condicions necessàries 
per permetre la cancel.lació per les entitats locals de les seves obligacions pendents de 
pagament amb els seus proveïdors derivades de contractes d’obres, subministres o serveis. 
 
Segon.- Les obligacions pendents de pagament als contractistes han de reunir els requisits 
següents: 
 

a) Ser vençudes, líquides i exigibles 
b) Que la recepció, en el registre administratiu de l’entitat local, de la corresponent factura, 

factura rectificativa o sol.licitud de pagament equivalent sigui anterior a l’1 de gener de 
2012. 

c) Que es tracti d’obres, serveis o subministres inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per RD Legislatiu 3/2011, de 14 
de novembre. 

 
S’exclouen les obligacions contretes per les entitats locals amb l’Administració General de 
l’Estat o qualsevol dels seus organismes i entitats dependents, l’Administració de la Comunitat 
Autònoma o qualsevol dels seus organismes o entitats dependents, altres entitats locals i amb 
la Seguretat Social. 
 



  

Tercer.- Les entitats locals han de trametre, per via telemàtica i amb signatura electrònica, a 
l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, amb data límit el dia 15 
de març de 2012, una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que 
reuneixin els requisits de l’article 2 del Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Per tot això, emeto el següent INFORME: 
 
Primer.- En compliment de les obligacions de subministrament d’informació per part de les 
entitats locals, establerta en l’article 3 del Real Decret-Llei 4/2012, es procedeix a confeccionar 
una relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament que reuneixin els 
requisits establerts en l’article 2 de l’esmentat RDL i amb la informació següent: 
 

a) Identificació del contractista que inclourà el núm. d’identificació fiscal, denominació 
social i el seu domicili social. 

b) Import del principal de l’obligació pendent de pagament, IVA, sense interessos, costes 
judicials o qualsevol altra despesa. 

c) Data d’entrada en el registre administratiu de la factura, factura rectificativa en el seu 
cas, o sol.licitud de pagament equivalent anterior a l’1 de gener de 2012. 

d) Expressió de si s’ha instat pel contractista l’exigibilitat davant els tribunals de justícia 
abans de l’1 de gener de 2012.  

 
Segon.- La relació certificada de totes les obligacions pendents de pagament a contractistes i 
que reuneixen tots els requisits esmentats és la següent: 
 
- Núm. de proveïdors: 18 
- Núm. de factures: 30 
- Import total: 639.819,02 € 
 
Per tant es proposa al Ple l’adopció d’aquest acord: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament, de data 
8 de març de 2012 en relació al Real Decret-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es 
determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals. 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació del Pla d’Ajust previst  al RD-Llei 4/2012, de 24 de febrer. 
 
Vist que en data 26 de març de 2012 s’ha elaborat per aquesta Corporació Local el present Pla 
d’Ajust que es transcriu en aquest acord. 
 
Vist que en data 27 de març de 2012 s’informà favorablement pel secretari-interventor 
l’esmentat Pla d’Ajust. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb la mateixa, i de conformitat amb 
l’establert en l’art. 7 del RD-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals, i la disposició addicional tercera del RD-Llei 
7/2012, de 9 de març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 



  

 
Primer.- Aprovar el present Pla d’Ajust, el contingut del qual compleix amb  els requisits 
previstos a l’art. 7 del RD-Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions 
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de finançament per al 
pagament als proveïdors de les entitats locals.  
 
Segon.- Trametre aquest Pla d’Ajust el dia següent de la seva aprovació pel Ple a l’òrgan 
competent del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per via telemàtica i amb 
signatura electrònica. 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’adhesió al Pla Extraordinari d’A ssistència Financera Local 
 
Vista que l’actual situació de crisi econòmica, així com la demora en el pagament d’obligacions 
reconegudes per part d’altres administracions, ha provocat que les entitats locals en pateixin les 
conseqüències, ocasionant importants problemes de liquiditat.  
 
Atès que una de les finalitats pròpies i específiques de la Diputació és garantir els principis de 
solidaritat i equilibri intermunicipal, en el marc de la política econòmica i social, i aquests 
principis es poden garantir mitjançant la participació en la coordinació de l’Administració local 
per part de la Generalitat de Catalunya, tal i com prescriu l’art. 31.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local.  
 
Vist que la Generalitat de Catalunya ha de contribuir a garantir l’equilibri i la cohesió territorial i 
haurà d’aportar els fons necessaris per tal de compensar  les diverses situacions dels ens 
locals respecte el deute financer acumulat. 
 
Vist el conveni de col.laboració, signat en data 8 de març de 2012, entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions provincials catalanes, amb l’acord de les entitats municipalistes, per 
al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local per a subvenir a les 
necessitats financeres dels ens locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels ens 
locals que han esdevinguts reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resulten pendents 
de pagament en l’actualitat. 
 
Atès que els crèdits susceptibles de ser inclosos en aquest Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local, reconeguts per la Generalitat de Catalunya a data 31 de desembre de 2011, i 
actualitzats a data 1 de març de 2012, amb l’Ajuntament de Camarasa, i que poden ser objecte 
de cessió a favor de la Diputació de Lleida ascendeixen a la quantitat total de 54.642,72 € 
segons el desglòs següent: 
 
- Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2011:    50.142,72 € 
- Depart. d’Educació, subv. llar infants curs 2010/2011:   4.500,00 € 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Adherir-se al Conveni de col.laboració subscrit entre la Generalitat de Catalunya, les 
Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques i la Federació Catalana de Municipis de Catalunya per al desenvolupament del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local. 
 
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni sol.licita a la Diputació de 
Lleida un pagament per import de 54.642,72 € per compte dels crèdits que aquest Ajuntament 
té enfront la Generalitat de Catalunya abans esmentats. 



  

 
Tercer.- Que en garantia de la devolució de l’avançament sol.licitat, l’Ajuntament transmet els 
drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per 
quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a 
la Diputació. 
 
Quart.- Que en el supòsit que la Generalitat de Catalunya procedeixi a la revocació de les 
subvencions que es relacionen, abans de què aquesta faci el pagament a la Diputació de Lleida 
en els termes del Conveni, l’Ajuntament es compromet a retornar l’import d’aquestes 
subvencions percebudes a la Diputació de Lleida. 
 
Cinquè.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla d’Assistència Financera 
Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb 
contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
Sisè.- Facultar el senyor alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 
precedents acords. 
    
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
             
 
Novè.-  Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Baltrons Maquinària Agrícola Tractor Kioti 17.999,99 
Baltrons Maquinària Agrícola Pala carregadora i trituradora 7.370,01 
Instal.lacions Balaguer, SL Programació calefacció 1.055,09 
Instal.lacions Balaguer, SL Bombes aigües residuals Sant Llorenç 6.790,00 
Domingo Rusiñol Assessors, SL Peritatge mercantil Pont Romà, SL 2.714,00 
Electricitat Pijuan, SL Instal.lacions bomba aigua i reparacions 873,18 
Consell Comarcal Abocador desembre 2011 745,02 
Consell Comarcal Recollida escombraries 2011 2.000,09 
ABSIS Serveis informàtics 1r trimestre 2012 1.115,74 
Caixabank Préstec casal 13.475,19 
Caixabank Préstec polígon industrial 7.469,36 
Caixabank Préstec casal i obres 2010 4.546,25 
Endesa Energía XXI, SLU Enllumenat públic febrer 1.788,17 
Telefónica de España, SA Telèfon febrer 692,36 
INCASOL Obres església St. Miquel, fase 2 6.617,43 
Personal ajuntament Nòmines març 10.935,08 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs març 6.000,00 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.-  Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta com és que es fa  treballar un ferrer de Balaguer en comptes 
dels de Camarasa i demana que la feina es doni a tothom. 
El senyor alcalde manifesta que la feina la repartim per a tots. 
 
 



  

El senyor Jaume Farrús pregunta com és que puja tant la factura de la programació de la 
calefacció. El senyor alcalde manifesta que s’ha instal.lat programadors a les escoles, jubilats, 
consultori mèdic i a les entitats per estalviar gasoil. 
 
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 


