
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 29 d’abril 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 25 de març 
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 25 de març 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. 41/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Maria Camats Vendrell per vallar 
l’hort situat a la partida Rec de la Roda, polígon 1, parcel.la 336 de Camarasa. 
 
Núm. 42/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Ramon Olives Doll per a pavimentar 160 m2 del 
cobert agrícola situat a la partida les Creus, polígon 5, parcel.la 56 de Camarasa. 
 



  

Núm. 43/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Rosa Camats Olives per arreglar el 
terrat i la teulada i canviar bigues del sostre del garatge de la vivenda situada al carrer Prat de 
la Riba, núm. 8 de Camarasa. 
 
Núm. 44/13: Contractar el servei per a la redacció de l’inventari de referència d’emissions (IRE) 
i el Pla d’acció d’energia sostenible (PAES) amb els serveis tècnics del Consell Comarcal de la 
Noguera per import de 2.000 €, IVA inclòs. 
 
Núm. 45/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Júlia Cantons Romero per a reparació de la 
coberta de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 23 de Camarasa. 
 
Núm. 46/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Carme Caminal Guillaumet per a repassar la 
façana lateral de la vivenda situada al carrer Vall, núm. 13 de Camarasa. 
 
Núm. 47/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Teresa Rubió Rubies per a reforçar el sostre 
del garatge de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 25 de Camarasa. 
 
Núm. 48/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Carmelo Murcia Alvárez per reparar la coberta 
de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 29 de Camarasa. 
 
Núm. 49/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Josefa Borau Bel per obrir una porta per 
accés des del carrer Torregandos a la vivenda situada al carrer les Voltes, núm. 10 de 
Camarasa. 
 
Núm. 50/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Francisca Subirada per a rehabilitar el 
paviment de la cuina de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 5 de Camarasa. 
 
Núm. 51/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Llorens Vives per retallar les cantoneres 
de la portalada del garatge de la vivenda situada al carrer Sant Miquel, núm. 8 de Camarasa. 
 
Núm. 52/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Francesc Xavier Turiella Baldomà per reparar el 
balcó de la vivenda situada al carrer Passeig del Segre, núm. 48 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 53/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Sánchez Benito per col.locar tela 
asfàltica i rajola al terrat de la vivenda situada al carrer Sant Pere, núm. 10 de Camarasa. 
 
Núm. 54/13: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut per import de 11.000 € per fer front a les 
despeses de funcionament del consultori mèdic local de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i 
l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 55/13: Declarar conclús l’expedient administratiu obert contra la senyora Alícia Ezquerra 
Cordero per l’obertura d’una explotació ramadera il.legal situada al polígon 4, parcel.la 467 de 
Camarasa per l’existència d’un tancat amb 3 vedells, 50 indiots i 4 gossos sense iniciar 
expedient sancionador. 
 
Núm. 56/13: Sol.licitar a l’Institut d’Estudis Ilerdencs els ajuts següents per la línia 
d’equipaments i projectes culturals: 
 

a) Mobiliari per a l’Espai Orígens: Pressupost: 7.882,08 €  Subvenció: 7.093,87 € 
b) Urbanització de l’entorn de l’Espai Orígens: Pressupost: 75.639,13 € Subvenció: 

68.075,22 € 
c) Comarkalada: Pressupost: 4.500 € Subvenció: 4.050 € 
d) Seminari excavacions Monteró: Pressupost: 2.500 € Subvenció: 1.890 € 

 
Núm. 57/13: Sol.licitar a la Diputació de Lleida els ajuts directes següents: 



  

 
a) Accés i urbanització de l’entorn de l’Espai Orígens: Pressupost: 101.877,71 € 

Subvenció: 70.000 € 
b) Arranjament dels camins i les voreres del cementiri municipal: Pressupost: 29.926,20 € 

Subvenció: 22.000 € 
 
Núm. 58/13: Convocatòria de la sessió plenària del dia 29 d’abril de 2013 
 
Núm. 59/13: Decret de factures  
 
 
Tercer.- Proposta d’acord de delegació a la Diputac ió de Lleida de les facultats que té 
atribuïdes en matèria de gestió tributària i recapt ació voluntària i executiva de tributs 
 
El  vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària 
i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic. 
 
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància 
dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin 
un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta 
finalitat preveu la normativa local aplicable. 
 
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de l' 
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que 
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial 
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de 
les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l' article 9.1 
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.- Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest 
Ajuntament, a l' empara de l' establert en l' article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim 
Local i l' art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels 
ingressos de Dret Públic que  s'especifiquen a continuació, amb l' abast, el contingut, les 
condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord que s’adjunta a aquesta proposta: 
 
1.- Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 
2.- Taxa per serveis de clavegueram 
3.- Cànon de l’aigua 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta quin percentatge representarà de recaptació. El senyor 
alcalde manifesta que tindrem una rebaixa del 4% en la recaptació de tots els tributs delegats. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



  

Quart.- Donar compte de l’informe del secretari-int erventor relatiu al compliment de la llei 
de mesures de lluita contra la morositat a 31 de ma rç de 2013 
 
L’alcalde-president dona compte de l’informe emès pel secretari-interventor relatiu al 
compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat a 31 de març de 2013 següent: 
 
“Primer.- Que en data 31 de març de 2013 l’import de les obligacions pendents de pagament 
que incompleixen els terminis previstos a l’article 216.4 del Text refós de la Llei de contractes 
del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre i a l’article 4 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, és a dir, pagament a 30 dies 
del registre de la factura és de 7.684,21 euros, segons la relació comptable que figura com 
annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de pagar de 13. 
 
Segon.- El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de pagament 
i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració pública local és 
la de la seva data de registre de factura i que per aquest trimestre són aquelles factures 
registrades, reconegudes, i no pagades amb data anterior a 1 de març de 2013. 
 
Tercer.- Que a data 31 de març de 2013 no existeixen factures registrades o documents 
justificatius corresponents a contractes efectuats que hagin transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació al registre de factures i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement d’obligació.” 
 
Per tant es proposa l’adopció d’aquest acord: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament en 
relació al compliment dels preceptes legals de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la 
morositat corresponent al primer trimestre de 2013.  
 
Segon.- Trametre aquest informe als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i 
als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 
 
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 2T serveis socials 918,72 
Consell Comarcal Recollida d’escombraries gener 2.233,64 
Instal.lacions Balaguer, SL Treballs diversos 535,65 
Instal.lacions Balaguer, SL Treballs neteja pous Sant Lloren 978,08 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs abril 6.000,00 
Estanislao Profitós Treballs cementiri 2.266,94 
Construccions Camarasa, SCP Treballs cementiri 1.558,48 
Estació Servei Térmens Gasoil 4.285,53 
Comercial Monesma-Saiz Toners 523,94 
Joan Montoliu, SL Taules i cadires local social Figuerola 1.308,01 
 
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 


