
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 25 de febrer de 2013 
 
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 28 de 
gener 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 del 
Ple realitzat el dia 28 de gener 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 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. 9/13: Atorgar al senyor Josep M. Roig Verdú llicència ambiental en règim de comunicació 
per a la legalització del canvi d´orientació productiva de l´explotació MO 166FA amb capacitat 
per a 900 corders situada als afores, polígon 7, parcel.la 114, de l ´Ametlla del Montsec, nucli 
agregat de Camarasa. 
 



  

Núm. 10/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Emilia Roca Gascón per a 
reparació de 36 m2. de teulada deixant l´uralita existent i alçant 1m. de paret de darrera, a la 
vivenda situada al carrer Sant Jordi, 20, de Camarasa. 
 
Núm. 11/13: Cedir a l´AMPA de l´Escola Dos Rius de Camarasa l´ús del Casal Cultural el 
proper dia 2 de febrer de 2013, per a la celebració de la festa del carnestoltes, com a festa de 
tradició del municipi. 
 
Núm. 12/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Giné Rocaspana per a 
revestiment, amb murs de formigó, de la bassa de purins situada al polígon 3, parcel.la 315, de 
la partida el Tossal, al terme municipal de Camarasa.  
 
Núm. 13/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Emília Jorge Busqué per a 
revstiment amb pintura plàstica de les façanes de la vivenda situada al carrer Prat de la Riba, 1, 
de Camarasa. 
 
Núm. 14/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ferran Vilalta per a repàs i neteja de 
coberta de la vivenda situada al carrer Portal del Segre, 4, de Camarasa. 
 
Núm. 15/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Guillaumet Gili per fer una 
nova xemeneia i repassar la teulada de la vivenda situada a carrer Sant Jordi, 47, de 
Camarasa.  
 
Núm. 16/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Gardenyes Papell per a neteja 
i reparació de cobertes, i reforç de cantonada, amb contrafort de pedra, de la masia situada al 
polígon 4, parcel.la 220, de la partida el Regatell, al terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 17/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jordi Gessé i Pedrola per a retirada 
de runa i col.locació de l´armari del comptador a la façana de la vivenda situada al carrer Sant 
Maria, 42, de Camarasa. 
 
Núm. 18/13: Atorgar a l´Associació Recerca i Difusió del Patrimoni Històric, llicència ambiental 
en règim de comunicació per a la legalització de l´Espai Orígens de Camarasa, destinat a 
centre de divulgació del Patrimoni Històric del Territori. 
 
Núm. 19/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Glòria Chàves Pérez per la 
col.locació d´aïllament i pavimentació del terrat de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, 45, de 
Camarasa. 
 
Núm. 20/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Catalina Cano Caballero per a 
reparació de la sortida de fums, sinistrada per incendi, a la vivenda situada al carrer del Pont, 
13, de Camarasa. 
 
Núm. 21/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora M. Dolors Elizalde Rius per fer un 
suntxo per tapar esquerdes a la paret del mur posterior de la vivenda situada al carrer Sant 
Antoni, 8, de Camarasa. 
 
Núm. 22/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Pau Borrell Bonsigne per distribuir el 
garatge, convertir porta de garatge en una de pis i fer escala de la planta baixa a la primera, de 
la vivenda situada al carrer Passeig del Segre, 24, de Sant Llorenç de Montgai, nucli de 
Camarasa. 
 
Núm. 23/13: Delegar en el senyor Joan Carles Curià Martínez, regidor d´obres i urbanisme  de 
l´Ajuntament de Camarasa, la facultat d´emetre la resolució definitiva en l´expedient de llicència 



  

municipal d´obres per a cobertar dipòsit existent, a la finca 568, del polígon 4, de Camarasa, 
sol.licitada per Masagué SCP, i fins a la finalització del procediment administratiu. 
 
Núm. 24/13: Atorgar llicència municipal d´obres a Masagué, SCP per cobertar dipòsit d´aigua 
potable existent a la finca 568, del polígon 4, de Camarasa. 
 
Núm. 25/13: Convocatòria sessió plenària ordinària del dia 25 de febrer de 2013. 
 
 
Tercer.- Proposta d’adaptació al nou tipus d’IVA a utilitzar en la gestió de l’obra “Millora i 
rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes del ca rrer Torregandos, les Voltes i Sant 
Francesc de Camarasa”. 
 
Vist que el RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i 
de foment de la competitivitat, fa una nova redacció de l’article 90.1 de la Llei 37/1992, de 28 de 
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, amb efectes a partir de l’1 de setembre de 2012, 
elevant el tipus general del 18 al 21%. 
 
Atès que el nou tipus d’IVA a aplicar té incidència en les obres a licitar a partir de l’1 de 
setembre de 2012, el pressupost de les quals ha estat calculat amb el tipus anterior. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa té inclosa l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i 
les vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i Sant Francesc de Camarasa” en el 
PUOSC-2011 amb un pressupost total de 198.260,84 €. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Augmentar l’import del pressupost d’execució per contracta (PEC) de l’obra titulada 
“Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i Sant 
Francesc de Camarasa” amb l’aplicació del nou tipus d’IVA del 21% sobre el valor estimat del 
contracte (PEM + 6% + 13% DG) d’acord amb el desglòs següent: 
 
A.- Pressupost d’execució material + DG + BI, segons projecte 168.017,66 
B.- IVA (21% x A) 35.283,71 
Pressupost d’execució per contracta (A + B) 203.301,37 
 
Segon.- Notificar aquest accord al Departament de Governació I Relacions Institucionals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’adjudicació de l’obra titulada “ Millora i rehabilitació de l’entorn i les 
vies urbanes del carrer Torregandos, les Voltes i S ant Francesc de Camarasa”. 
 
El senyor alcalde proposa suspendre la resolució d’aquest punt. Posada a votació la proposta, 
s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta de sol.licitud del PUOSC 2013-201 6 
 
Vist que el Departament de Governació i Relacions Institucionals va aprovar el Decret 
155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per 
a aquest període. 



  

 
Ateses les necessitats que té plantejades actualment l’Ajuntament per al període esmentat. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya la inclusió de les actuacions següents al PUOSC-2013-2016: 
 
a) Línia d’inversions del Departament de Governació (Annex 2) 
 
Actuació: Condicionament d’edifici per a centre de serveis de suport i dinamització del turisme 
rural. 
Pressupost: 377.066,61 € 
 
b) Línia de manteniment i conservació del Depart. de Governació (Annex 3) 
 
Quantitat any 2013: 30.152,02 €  
Quantitat any 2014: 30.152,02 € 
Quantitat any 2015: 30.152,02 € 
Quantitat any 2016: 30.152,02 € 
 
c) Programa d’inversions locals del Pla d’acció local de la Diputació de Lleida (Annex 6) 
 
Actuació: Urbanització de la Plaça de l’Església de Camarasa 
Pressupost: 35.342,81 € 
 
d) Programa d’arrendaments i subministraments del Pla d’acció local de la Diputació de Lleida 
(Annex 7) 
 
Quantitat any 2013: 4.344,21 € 
Quantitat any 2014: 7.240,35 € 
Quantitat any 2015: 8.688,42 € 
Quantitat any 2016: 8.688,42 € 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’adhesió a l’oferta de subministra ment elèctric ACM-ENDESA ENERGIA 
 
Vist que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha dut a terme un nou procediment de 
licitació del subministrament elèctric mitjançant el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
 
Atès que s’ha adjudicat la contractació a la societat Endesa Energía, SAU i permet accedir a 
unes tarifes preferencials per als municipis que pertanyen a l’ACM. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Que l’Ajuntament de Camarasa s’adhereix a l’oferta ACM-ENDESA ENERGIA pel 
subministrament elèctric del municipi de Camarasa. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’ACM. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 



  

 
Setè.- Proposta de sol.licitud a la Direcció Genera l del Cadastre d’actualització dels 
valors cadastrals dels béns immobles urbans 
 
Vista la recent modificació de l’article 32.2 del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, 
aprovat per Real Decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, que possibilita als ajuntaments la 
sol.licitud d’actualització dels valors cadastrals dels béns immobles urbans per aplicació de 
coeficients previstos a l’efecte en les lleis de pressupostos generals de l’Estat. 
 
Atès que els ajuntaments poden sol.licitar l’aplicació d’aquests coeficients quan concorrin els 
requisits següents: 
 

- que hagin transcorregut al menys cinc anys des de l’entrada en vigor dels valors 
cadastrals derivats de l’anterior procediment de valoració col.lectiva de caràcter 
general. 

- que es posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat i els que 
van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que 
afectin de manera homogènia al conjunt d’usos, polígons, àrees o zones existents en el 
municipi. 

 
Atès que en el municipi de Camarasa concorren aquests requisits, 
 
es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar a la Direcció General del Cadastre a Lleida l’aplicació als valors cadastrals 
dels béns immobles urbans del terme municipal de Camarasa, dels coeficients que estableixi a 
tal efecte la Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014, prèvia apreciació pel 
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment 
establerts. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació amb quatre vots a favor dels tres regidors de CiU i un d’IPC Progrés Municipal i tres 
vots en contra dels regidors d’IPC Entesa. 
  
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Estanislao Profitós Cerveró Treballs explanada carretera i 

arranjament camí ermita St. Llorenç 
3.324,87 

Pere Salinas Fortuny Despeses arqueòlegs 2012 4.636,00 
Joan Capdevila Puig Despeses festes 2012 873,31 
Ekus Extinción, SL Revisió extintors 1.229,19 
Servern Trent Services Acid desincrustant dipòsit aigua 1.004,78 
Carbóniques Guiu Beure festa major 535,62 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs febrer 6.000,00 
Comercial Monesma-Saiz, SL Treballs informàtics, material i fotocòpies 883,01 
BBVA Préstec ICO proveïdors 2011 8.378,99 
Estació Servei Termens Gasoil 5.796,30 
INCASOL Obra església St. Miquel, fase 3 2.288,73 
EMD Fontllonga-Ametlla Liquidació conveni tributs 2012 20.390,55 
Consell Comarcal de la Noguera Abocador novembre i desembre 2012 1.112,83 



  

Consell Comarcal de la Noguera 4T/12 cànon de residus 1.299,27 
Consell Comarcal de la Noguera 4T/12 deixalleria 700,69 
Consell Comarcal de la Noguera 4T/12 atenció domiciliària 1.110,05 
Consell Comarcal de la Noguera Recollida escombraries novembre 2.163,38 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.-  Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:55 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 


