
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 11 de març de 2013. 
 
Essent les 13:40 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió extraordinària, 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 
 
Excusa la seva absència el 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.- Proposta d’acceptació de la donació a favo r de l´Ajuntament de Camarasa de 
l´antiga Caserna de la Guardia Civil per part d´End esa Generación, SAU 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa està interessat en l’adquisició per donació dels terrenys i 
edifici de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil de Camarasa, situada al costat de la carretera C-
13 de Camarasa, propietat d’ENDESA GENERACION, SAU, per tal de destinar-la a 
equipament municipal i com a centre de serveis i dinamització del turisme rural del municipi de 
Camarasa i amb la descripció següent: 
 
FINCA URBANA: edifici destinat a Casa-Cuartel de la Guàrdia Civil de la vila de Camarasa, 
situat en el terme d’aquesta vila, partida de Llachs, de superfície nou-cents metres quadrats, 
limitant al davant amb carretera de Balaguer al Doll, per la dreta i el darrere amb terres de José 
Balagué i per l’esquerra amb solar que pertany a l’Ajuntament de Camarasa i amb terreny de 
Jorge Farrús. Inscrita al tom 3565, llibre 104, foli 99, finca 3424. Referència cadastral: 
3780505CG2338S0001UY. 
 
Vist que la societat ENDESA GENERACION, SAU porta a terme una iniciativa estretament 
vinculada a l’estratègia de desenvolupament de la Companyia dirigida a assegurar la creació 
de valor i la prosperitat local a llarg termini, fomentant les actuacions que suposin millores 
socials i econòmiques pels territoris on ENDESA està assentada. 
 
Atès que ENDESA GENERACIÓN, SAU està disposada a donar la titularitat gratuïtament i a 
perpetuïtat a l’Ajuntament de Camarasa el bé immoble descrit. 
 
Vist que en data 25 de febrer de 2013 s’ha emès informe de secretaria-intervenció sobre la 
legislació aplicable i el procediment a seguir en relació a l’acceptació gratuïta del bé immoble. 
 



Atès que en data 26 de febrer de 2013 s’ha emès informe favorable dels serveis tècnics en el 
que es valorava el bé ofert per ENDESA GENERACION, SAU i l’informe de taxació de data 20 
de febrer de 2013 de l’arquitecte superior Antoni Macià i Pelegrí. 
 
De conformitat amb l’establert a la disposició addicional segona del Text refós de la Llei  de 
contractes del sector públic, en relació amb l’article 52.1.p) 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.- Acceptar la donació dels terrenys i edifici de l’antiga Caserna de la Guàrdia Civil de 
Camarasa, situada al costat de la carretera C-13 de Camarasa, propietat d’ENDESA 
GENERACION, SAU, per tal de destinar-la a equipament municipal i com a centre de serveis i 
dinamització del turisme rural del municipi de Camarasa i amb la descripció següent: 
 
FINCA URBANA: edifici destinat a Casa-Cuartel de la Guàrdia Civil de la vila de Camarasa, 
situat en el terme d’aquesta vila, partida de Llachs, de superfície nou-cents metres quadrats, 
limitant al davant amb carretera de Balaguer al Doll, per la dreta i el darrere amb terres de José 
Balagué i per l’esquerra amb solar que pertany a l’Ajuntament de Camarasa i amb terreny de 
Jorge Farrús. Inscrita al tom 3565, llibre 104, foli 99, finca 3424. Referència cadastral: 
3780505CG2338S0001UY. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució al propietari per tal que es formalitzi la donació del bé 
immoble mitjançant escriptura pública. 
 
Tercer.- Inscriure la donació al Registre de la Propietat i anotar-la al llibre registre inventari de 
béns municipals. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde per a subscriure i signar tots els documents que es derivin d’aquest 
expedient. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 13:50 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 
 


