
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 27 de maig de 2013 
 
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 29 d´abril 
de 2013 
 
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 
ordinària del Ple realitzat el dia 29 d´abril de 2013. 
 
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 les actes, queden aprovades 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 transcriuran al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 60/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Vicenç Llorens Navarra per a 
l´execució del projecte de canvi no substancial per adaptar l´explotació ramadera porcina marca 
oficial 166AZ a la Llei de benestar animal situada al polígon 8, parcel.la 33 de l’Ametlla del 
Montsec. 
 
Núm. 61/03: Autoritzar el canvi no substancial de la llicència ambiental atorgada per 
l´Ajuntament de Camarasa, de data 14 de desembre de 2009, de l´explotació ramadera porcina 



  

marc aoficial 166AZ del senyor Vicenç Lorens Navarra, situada al polígon 8, parcel.la 33, de 
l´Ametlla del Montsec, per adaptar-se a la llei de benestar animal. 
 
Núm. 62/13: Atorgar llicència municipal de primera ocupació de les 5 vivendes de nova 
construcció situades al carrer del Terrat, 3, de Figuerola de Meià, pel fet de complir amb els 
requisits d´habitabilitat necessaris. 
 
Núm. 63/13: Admetre la sol.licitud d´inscripció a la Llar d´Infants de Camarasa, i reconéixer 
l´exempció de la taxa pel servei als infants Coral Monedero Fornons, Júlia i Clara Verde Ferrer  
en resposta a la demanda de col.laboració de la directora de l´Escola Dos Rius de Camarasa, 
per a l´escolarització dels infants davant la situació de risc social d´aquestes famílies a partir del 
dia 2 de maig de 2013 i fins a finalitzar el curs 2012-2013. 
 
Núm. 64/13: Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte de concessió de l´explotació del 
servei de bar -xiringuito de l´Àrea Recreativa Maria Rúbies de Camarasa a la senyora Montse 
Parra Prieto, per haver estat la millor proposta de licitació i pel cànon de 495,87 € més IVA per 
temporada. 
 
Núm. 65/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Folguera Terré per canviar 
biga de la teulada i arrebossar parets de la masia existent, situada al polígon 5, parcel.la 63, al 
terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 66/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Àngel Salud Pujal per a la 
col.locació de fusteria de quatre finestres, revestiments d´envans amb guix, i instal.lació de 
sanitaris i griferia a la cambra de bany, a la segona planta de la vivenda situada al carrer 
Castell, 24, de Camarasa. 
 
Núm. 67/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Baldomà Olives per a la 
col.locació de fusteria a la porta d´entrada de la vivenda, neteja i repàs de coberta , reparació 
de paviment i revestiment de parets del garatge de la vivenda situada al carrer Prat de la Riba, 
33, de Camarasa. 
 
Núm. 68/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Manel Malé Agusil per fer porta de 
garatge, obrir dos finestres i revestir amb pedra les vores del cobert existent, situat al carrer 
Església de Figuerola de Meià, nucli agregat de Camarasa. 
 
Núm. 69/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Baldomà Olives per revestir 
amb guix les parets interiors, i pavimentar amb gres l´habitació de la masia existent situada al 
polígon 4, parcel.la 571, al terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 70/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Pilar Cantons Santacreu per fer un 
sostre de pladur de 16 m2. a la vivenda situada al carrer Castell, 45, de Camarasa. 
 
Núm. 71/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Rué Bru per reparar teulada i 
façana de la vivenda situada al carrer Costereta, 5, de Camarasa. 
 
Núm. 72/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Manuel Urban per rejuntar i 
arrebossar amb lloses, a un metre d´alçada, la façana de la vivenda situada al carrer Major, 2, 
de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 73/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Riado Serrano per rejuntar 
lloses de la terrassa de 12 m2. de la planta baixa, i canviar 26 m2. d´enrajolat i tela asfàltica del 
terrat del primer pis, de la vivenda situada al carrer Castell, 12, de Camarasa. 
 



  

Núm. 74/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Pietat Navarro Ortiz per a la 
col.locació de bastida per fer regates i empotrar tuberies a la façana lateral de la vivenda 
situada al carrer Carreró, de Camarasa. 
 
Núm. 75/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Castellà Bardají, referent a 
l´Annex del Projecte bàsic i d´execució per a la construcció d´un magatzem agrícola sobre la 
finca 361 del polígon 3, al terme municipal de Camarasa, consistent en treure pilars i parets de 
la façana est existent i afegir les parets del magatzem existent contigu. 
 
Núm. 76/13: Convocar la Comissió Especial de Comptes pel dia 27 de maig de 2013, a les 
21:30 hores, per a la realització de l’examen, censura i aprovació dels comptes anuals de 
l’exercici 2012. 
 
Núm. 77/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Felipe Abad per a repassar la teulada de la 
vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 2 de Camarasa. 
 
Núm. 78/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Rosa Profitós Profitós per a pavimentar el 
camí d’accés a la Masia Bellona situada al polígon 3, parcel.la 198 de Camarasa. 
 
Núm. 79/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Margarita Payró Cudós per a l’engrandiment i 
enrajolat del terrat de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 22 de Camarasa.  
 
Núm. 80/13: Adjudicar el contracte del servei d’estades esportives de Camarasa per la 
temporada d’estiu 2013 a l’empresa Esport Dinàmic, SCP. 
 
Núm. 81/13: Adjudicar el contracte de subministrament d’una estació depuradora pel polígon 
industrial Sant Jordi a l’empresa Aquatreat XXI, SL per import de 11.648 € i 2.446,08 € d’IVA. 
 
Núm. 82/13: Adjudicar el contracte del servei de prevenció de riscos laborals del personal de 
l’Ajuntament de Camarasa a l’empresa Previntegral, SL per import de 700 € i 147 € d’IVA i pel 
termini d’un any. 
 
Núm. 83/13: Aprovació de factures 
 
Núm. 84/13: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 27 de maig de 2013. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació d’un Pla econòmic-fin ancer pels exercicis 2013-2014 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 26 de febrer de 2013 d’avaluació del compliment 
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 que 
estableix que no es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària de l’exercici 2012 pel fet de 
trobar-se en situació de dèficit no financer per import de 57.993,39 € i que després d’ajustos 
SEC 95 d’incrementa aquest dèficit no financer fins a l’import de 87.534,64 €. 
 
Atès que l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària d’acord amb l’establert a l’article 
21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
comporta l’obligació d’elaborar un Pla econòmic-financer pel termini d’un any. 
 
Vist el Pla econòmic financer redactat per la regidoria d’economia i hisenda i el secretari-
interventor per l’exercici 2013-2014. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar el Pla econòmic-financer de l’Ajuntament de Camarasa pels exercicis 2013-
2014 en els termes que consten al document annex a aquest acord.  
 
Segon.- Donar-ne trasllat del mateix a l’òrgan competent que exerceixi la tutela financera del 
Departament d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’acceptació de la condició de pre carietat d’una obra 
 
Vist que en data 18 de març de 2013 el Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida va 
comunicar a l’Ajuntament que s’estaven executant sense autorització unes obres de renovació i 
arranjament de canonades de la xarxa de clavegueram, amb encreuament subterrani al PK 
2+100 i paral.lelisme en zona de calçada entre el PK 2+150 i 2+300 de la carretera LV-9311, de 
la C-12 a l’Ametlla del Montsec, travessera urbana de l’Ametlla del Montsec, al terme municipal 
de Camarasa. 
 
Atès que aquestes obres han estat executades per l’EMD de Fontllonga-Ametlla amb caràcter 
urgent per solucionar els problemes de desguàs de les aigües residuals que estaven 
embossades i amb contínues pèrdues degut al malmès estat de conservació de la xarxa. 
 
Vist que l’EMD de Fontllonga-Ametlla es compromet a restituir les possibles afeccions que 
s’hagin pogut perjudicar per l’execució de les obres. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Acceptar el caràcter a precari pel que fa a l’arqueta de registre que es construirà en 
zona de domini públic, a l’alçada del PK 2+100 marge dret de la carretera LV-9311, de la C-12 a 
l’Ametlla del Montsec, la qual cosa implica el compromís de modificar la instal.lació esmentada 
o remoure-la de la seva ubicació com a conseqüència de qualsevol activitat, obra o necessitat 
que sigui posada de manifest per l’organisme titular de la via (Diputació de Lleida), essent 
aquesta modificació sufragada en la seva totalitat per l’EMD de Fontllonga-Ametlla. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida i a l’EMD de Fontllonga-Ametlla. 
 
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 
Consell Comarcal Cànon residus 1T 896,27 
Consell Comarcal Recollida d’escombraries febrer 2.233,64 
Consell Comarcal Deixalleria 1T 550,42 
Consell Comarcal Servei d’atenció domiciliària 1T 1.248,60 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs maig 6.000,00 
Caixabank Préstec casal cultural 12.886,00 
BBVA Préstec ICO proveïdors 8.318,91 
Rodríguez Ros Advocats Honoraris rec. 901/09 Josep Balagué 

urbanització UA-2 
7.689,79 

Aquatreat XXI, SL Estació depuradora polígon 30% 4.228,22 



  

Cruz Lázaro Notarios, SCP Escriptura dació en pagament finques 
Josep Balagué 

1.391,14 

Subirós, SL Festa major St. Jordi 15.621,10 
Estació Servei Térmens Gasoil 1.227,31 
Baltrons Maquinària Agrícola, SL Revisió tractor 812,59 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.-  Proposta d’aprovació i pagament de subvenci ons 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions a les entitats i associacions sense 
finalitat de lucre següents: 
 
Entitat Concepte Import 
ZER El Jonc Revista escolar any 15 120 
Fundació Esclerosi Múltiple 20ª campanya Mulla’t 200 
Associació Motius de Camarasa Col.laboració llibre “Els homenatges a la 

vellesa” 
100 

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús Trepat pregunta com és que l’obra del terrat de les piscines no el fan 
paletes del poble. El senyor alcalde respon que s’ha pensat en una empresa que es dediqui a 
impermeabilitzar pantans.  
 
El senyor Farrús demana que les obres millor que les facin paletes del poble. El senyor alcalde 
manifesta que hi està d’acord i que es mirarà de fer-ho. 
 
El senyor Antoni Pedrol manifesta que s’hauria d’arreglar una valla de l’església vella que fa molt 
temps que no té els barrots i susposa un perill. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:45 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 


