
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 23 de desembre de 2013 
 
Essent les 21:35 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 
 
Excusa la seva absècia 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.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta  de la sessió anterior. 
 
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 novembre 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. 226/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Anna Palomes Tuà per a refer la teulada de 
80 m2 de la masia existent al polígon 4, parcel.la 115 de Camarasa. 
 
Núm. 227/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Nogueró Soldevila per suavitzar la 
vorera d’entrada al garatge de l’Av. Sant Isidre de la vivenda situada al carrer Vall, núm. 9 de 
Camarasa. 
 



  

Núm. 228/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Agustí Farré Serés per a reparar la teulada 
existent a la vivenda situada al carrer Bellerot de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 229/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Llorenç Estrada Salvany per a la construcció 
d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Passeig del Segre, núm. 54 de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Núm. 230/13: Atorgar llicència d’obres a la senyora Magdalena Gardeñes Llorens per canviar 
les rajoles del bany de la vivenda situada a la Plaça la Font, núm. 3 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 231/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Castellà Bardají per a l’ampliació d’un 
magatzem agrícola de 380,15 m2 en la finca situada al polígon 3, parcel.la 361 de Camarasa. 
 
Núm. 232/13: Aprovar el control inicial i periòdic de l’explotació ramadera de Cal Quiterio, SCP, 
marca oficial 166BO, situada al polígon 4, parcel.la 577 de Camarasa. 
 
Núm. 233/13: Aprovar el control inicial parcial de l’explotació ramadera de Casa Batiste, SCP, 
situada al polígon 4, parcel.les 44-45 de Camarasa.  
 
Núm. 234/13: Cedir a en Marc Córdoba Pedrol, en representació d’un grup de joves del poble, 
l’ús de la pista poliesportiva en horari de tarda durant els dissabtes, festius i vacances de Nadal, 
amb la possibilitat de connectar les llums. 
 
Núm. 235/13: Adjudicar les obres de Millora de camins amb àrids reciclats a l’empresa Aridos 
Romà, SAU per l’import de 24.844,60 € i 5.217,37 € d’IVA. 
 
Núm. 236/13: Aprovació de factures 
 
Núm. 237/13: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de data 23 de 
desembre de 2013. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost 2013 
 
Per Decret d’alcaldia de data 9 de desembre de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 4  del pressupost de l’exercici 2013. 
  
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a les quals la consignació en 
el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit que cal 
finançar amb suplement de crèdit, transferències entre partides pressupostàries, crèdit 
extraordinari i subjecció a les disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 16 de desembre de 2013 en relació a 
l’expedient i al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària es proposa al Ple de la 
Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’any 2013 per 
import de 48.227,28 €  que cal finançar mitjançant suplement de crèdit, transferències entre 
partides pressupostàries i crèdit extraordinari i amb subjecció a les disposicions vigents, d’acord 
amb el desglós següent: 
 
A.- PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Capítol 1.- Despeses de personal 



  

 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

91 100 Organs de Govern 12.300,00 -232,20 12.067,80 
92 120 Personal funcionari 57.800,00 84,88 57.884,88 
15 130 Personal laboral fix 19.500,00 -200,26 19.299,74 
32 130 Personal laboral fix 20.800,00 615,52 21.415,52 
15 143 Altre personal 23.600,00 -261,44 23.338,56 
16 143 Altre personal 15.000,00 170,40 15.170,40 
32 143 Altre personal 19.000,00 319,81 19.319,81 
92 143 Altre personal 6.300,00 -106,56 6.193,44 
23 16000 Seguretat social 53.600,00 552,19 54.152,19 
 TOTAL 227.900,00 942,34 228.842,34 
 
Capitol 2.- Despeses corrents en béns i serveis 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 210 Reparació infraestructura 28.388,81 4.465,85 32.854,66 
15 212 Reparació edificis i construcc. 23.306,55 356,97 23.663,52 
15 213 Reparació maquinària 4.784,82 1.180,51 5.965,33 
16 213 Maquinària, instal.lacions 5.111,45 483,35 5.594,80 
16 214 Elements de transport 1.703,24 167,51 1.870,75 
92 22000 Ordinari no inventariable 2.813,86 597,28 3.411,14 
92 22100 Energia elèctrica 36.000,00 8.284,26 44.284,26 
92 22103 Combustible 15.000,00 1.285,24 16.285,24 
16 22101 Aigua 5.753,59 725,04 6.478,63 
16 22110 Productes de neteja 1.009,88 355,20 1.365,08 
15 22111 Subministraments 4.600,40 239,96 4.840,36 
33 22199 Altres subministraments 3.808,04 104,41 3.912,45 
92 22200 Serveis de telecomunicacions 6.000,00 904,09 6.904,09 
92 22201 Postals 1.000,00 11,49 1.011,49 
92 22502 Tributs 418,21 708,92 1127,13 
92 22601 Atencions protocolàries 60,00 20,00 80,00 
92 22603 Publicació diaris oficials 1.639,42 464,64 2.104,06 
33 22609 Activitats culturals i esportives 47.804,25 2.889,62 50.693,87 
16 22700 Neteja i acondicionament 850,50 307,50 1.158,00 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 14.478,45 630,00 15.108,45 
 TOTAL 189.531,47 24.181,84 228.713,31 
 
Capitol 3. Despeses financeres 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01 310 Interessos 64.750,00 -6.482,55 58.267,45 
01 359 Altres despeses financeres 2.500,00 -1.138,84 1.361,16 
 TOTAL 67.250,00 -7.621,39 59.628,61 
 
Capítol 4. Transferències corrents 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 



  

33 48 A famílies i institucions 5.000,00 -619,39 4.380,61 
 TOTAL 5.000,00 -619,39 4.380,61 
 
Capítol 6. Inversions reals 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

45 619 Millora de camins amb àrids 
reciclats 

0,00 30.061,97 30.061,97 

33 619 01 Restauració església St. Miquel 
fase 2 

6.700,00 -10,97 6.689,03 

 TOTAL 6.700,00 30.040,03 36.751,00 
 
Capítol 9. Amortització de préstecs  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01 912 Amortització de préstecs 121.450,00 1.303,85 122.753,85 
 TOTAL 121.450,00 1.303,85 122.753,85 
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DESPESES:   48.227,28 € 
 
 
B.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Capítol 2. Impostos indirectes  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

290 Impost sobre construccions 12.164,31 3.366,34 15.530,65 
 TOTAL 12.164,31 3.366,34 15.530,65 
 
Capítol 4. Transferències corrents 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

42000 PTE 2013 125.000,00 10.066,51 135.066,51 
461 Diputació, subv. PAL 2013 21.800,00 4.344,21 26.144,21 
465 Consell Comarcal 1.000,00 399,22 1.399,22 
 TOTAL 147.800,00 14.809,94 162.609,94 
 
Capítol 7. Transferències de capital 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

750 80 03 Millora de camins amb àrids 
reciclats 

0,00 30.051,00 30.051,00 

 TOTAL 0,00 30.051,00 30.051,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS:   48.227,28  € 
 



  

Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP. En cas de no presentar-se 
reclamacions, l’acord serà ferm.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació d’inici d’expedient pe r a la constitució de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Sant Llorenç de Montgai 
 
Vist que en data 4 de novembre de 2013 la Junta Promotora de l’EMD de Sant Llorenç de 
Montgai va presentar a l’Ajuntament de Camarasa la proposta per a la constitució de l’EMD de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Atès que l’article 79 i següents 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 estableix que les concentracions de 
població que dins d’un municipi constitueixin nuclis separats es poden constituir en entitats 
municipals descentralitzades, d’acord amb les regles que es determinen. 
 
Vista la manifesta voluntat de la majoria dels veïns empadronats al nucli de Sant Llorenç de 
Montgai mitjançant la recollida de signatures i atesa la voluntat de la Corporació Municipal de 
donar suport a la constitució de l’entitat, tenint en compte que ja existeix com a model de gestió 
desconcentrada al municipi l’EMD de Fontllonga-Ametlla. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient per a la constitució de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
Segon.- Que s’emeti informe municipal sobre la justificació de la concurrència dels requisits 
legals i reglamentaris i, en tot cas, sobre que la constitució de l’EMD no comporta una pèrdua 
de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi, sobre la justificació que l’entitat 
pot comptar amb els recursos suficients per complir les seves atribucions i sobre si hi concorren 
circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que ho 
requereixen. 
 
Tercer.- Sotmetre aquesta proposta a informació pública per un termini de seixanta dies al BOP 
de Lleida, al DOGC, al tauler d’anuncis i a la web municipal. 
 
Quart.- Transcorregut el termini d’informació pública s’haurà d’aprovar, si s’escau, l’acord de 
constitució de l’entitat pel Ple, que determinarà les competències que ha d’assumir l’entitat i el 
sistema de participació en els ingressos de l’Ajuntament, amb el vot favorable de la majoria 
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació i trametre-la al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals, juntament amb la resolució de les al.legacions 
presentades, si n’hi ha. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació de la modificació del s Estatuts del Consorci Localret 
 
Vista la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Localret en el que l’Ajuntament de 
Camarasa en forma part com a ens consorciat. 
 



  

Vist que l’Assemblea general del Consorci Localret, en sessió de 23 de novembre de 2013 va 
adoptar, entre altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni al.legacions, 
definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord amb la redacció 
donada en el text refós que s’adjunta. 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels estatuts i 
donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació perquè presentin, 
en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el benentés que si no se’n 
presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat 
termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública, mitjançant 
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el termini establert a 
l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova 
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al.legacions i les esmenes corresponents.” 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents criteris: 
 

1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret de les entitats locals catalanes de 
caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat per: 

 
- Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d’integrar-se en el Consorci. 
- Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la seva voluntat 

d’integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part del Consorci: les 
Diputacions Provincials catalanes, els Consells Comarcals i l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona. 

- L’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, segons el 
règim actual. 

 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la finalitat i àmbit 

material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp de les comunicacions 
electròniques, les noves tecnologies i l’administració electrònica, s’aprofita la 
modificació estatutària per actualitzar moltes de les tasques que s’estan desenvolupant. 

 
3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de caràcter territorial 

en els termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar la composició dels 
òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les entitats que el puguin integrar 
tinguin representació en els òrgans de govern. 

 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per corregir 

algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres modificacions 
normatives. 

 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes s’ajusten al que 
disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de disposicions 
aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la 
modificació dels estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser 



  

ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els 
acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria 
absoluta de membres de la Corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts proposada s’ha de 
sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al Ple de la 
Corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, acordada 
per l’Assemblea general del mateix en sessó plenària de 23 de novembre de 2013, segons 
consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci Local Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs desembre 6.000,00 
Consell Comarcal Recollida escombraries octubre 2.233,64 
MAPFRE Assegurances Assegurança accidents 1.155,73 
Caixabank, SA Préstec casal 12.606,39 
Associació Recerca Difusió 
Patrimoni Històric 

Elaboració i continguts exposició espai 
orígens 

7.060,55 

Arinmedia Maresme, SL Tablets espai orígens 4.987,92 
Alcona, SCP Desenvolupament software i aplicatius 

tablets espai orígens 
8.403,45 

Mas de Serret, SCP Mobiliari sala exposicions espai orígens 3.884,10 
Dolors Sánchez Hernández Panell informatiu espai orígens 956,08 
Specials Check, SLU Equip d’audio espai orígens 3.685,66 
M. Carmen Torregrosa Giménez Equipament espai orígens 1.022,24 
Associació Amics Mare de Déu 
del Castell 

Subvenció festa del Castell 2013 300,00 

Macià Taller d’Arquitectura, SLP Redacció catàleg masies 630,00 
Societat General d’Autors Cànon drets autor festes 2013 884,35 
Fundació Bosch i Gimpera Anàlisi restes fauna excavacions 

Monteró 
3.000,00 

Universitat del Peloponés Anàlisi luminiscència restes excavacions 
Monteró 

984,00 

Arrel, SCP Anàlisi antracològica carbons recuperats 
a les excavacions de Monteró 

2.000,00 

Josep Aleu Llorens Treballs cementiri 2013 1.350,00 



  

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Porta, representant de l’alcalde al nucli de Sant Llorenç de Montgai i membre de 
la junta promotora de l’EMD de Sant Llorenç pregunta quin procés es seguirà a partir d’ara i 
després de la publicació al BOP i DOGC de la constitució de l’EMD.  
 
El secretari manifesta que es farà un informe que justifiqui l’EMD i després del termini d’informació 
pública de 60 dies s’ha d’aprovar pel ple de l’Ajuntament i enviar-ho a la Generalitat per a la seva 
aprovació definitiva. 
 
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 


