
 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 28 d’octubre 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 
 
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 de data 30 de 
setembre 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 30 de setembre 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. 184/2013:  Atorgar llicència d’obres a Endesa Generación, SA per a l’execució de les 
obres de cofinament de la fossa sèptica de la central hidroelèctrica de Camarasa. 
 
Núm. 185/2013: Atorgar llicència d’obres a Endesa Generación, SA per a les obres de millora i 
impermeabilització de la coberta de la central hidroelèctrica de Camarasa. 
 



  

Núm. 186/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Carlos Escolà Olives per a l’ampliació de la 
la vivenda del carrer Castell, núm. 3 de Camarasa, nivellant edifici amb la teulada existent, 
treure balcons de la façana davantera, canviant-los per finestres i sanejar i arrebossar façana 
davantera. 
 
Núm. 187/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Manuel Canillo per a la reparació de la 
terrassa canviant 11 m2 de paviment a la vivenda del carrer Les Voltes, 18 de Camarasa. 
 
Núm. 188/2013: Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya un ajut econòmic per a fer front a les despeses del serveis 
d’arranjament amb màquina i tractor del marge esquerre del riu a l’Àrea Recreativa Maria 
Rubies de Camarasa, degut a les afectacions de la riuada del mes de juliol. 
 
Núm. 189/2013: Causar baixa en la plaça de la llar d’infants de Camarasa del nen Niccolae 
Chira per incompliment del contingut de l’article 13 del Reglament de la Llar d’infants de 
Camarasa. 
 
Núm. 190/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Ramos Cregut  per a obrir porta a la 
tanca del pati del carrer Escaletes, construcció de balcons a la façana de la segona planta i 
arranjament de façana de la vivenda del carrer Jaume I, 20 de Camarasa. 
 
Núm. 191/2013: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Francesc Mazón Camats, per a la 
reparació i neteja de la coberta de la vivenda del carrer Niu de l’Asi, 4 de Camarasa. 
 
Núm. 192/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Francesc Vidal Curià per a la pavimentació 
de 50 m2 de garatge, canviar tuberia de desguàs i enrajolat del terrat de la vivenda del carrer 
Major, 20 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 193/2013: Aprovar el control inicial parcial de l’explotació ramadera porcina 
d’Agropecuària Fontanet, SL, situada al polígon 7 parcel.la 195 de l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 194/2013: Atorgar llicència d’obres a Eletricitat Pijuan SL per arreglar el paviment del 
camí del repetidor situada al polígon 3 parcel.la 34 de Camarasa 
 
Núm. 195/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Francisco Pujol Rosell per a refer el mur del 
camí particular a la finca 3 del polígon 12 de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 196/2013: Autoritzar la inscripció al registre municipal d’establiments alimentaris l’activitat 
de bar-restaurant de la senyora Carme Morera Santoll situada al carrer Pg. del Segre 19 de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 197/2013: Cedir a l’AMPA de l’Escola Dos Rius de Camarasa l’ús del Casal cultural per a 
la festa de la castanyada el proper dia 31 d’octubre de 2013. 
 
Núm 198/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Mª Riasol Torres per a canviar 58 m2 
de teules de la teulada del carrer Sant Jordi, 15 de Camarasa 
 
Núm 199/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Mª Riasol Torres per a canviar 83 m2 
de teules de la teulada del carrer Roger de Lauria, 25 de Camarasa. 
 
Núm. 200/2013: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Francesc Seall Torres per a 
condicionar i adaptar un espai per a aseo, fer lavabo, wàter i dutxa i obertura de ventilació a la 
vivenda del carrer Portal del Segre, 12 de Camarasa. 
 



  

Núm. 201/2013: Atorgar llicència d’obres a la senyora Neus Camats Olives per a condicionar un 
lavabo de 3,20 m2 a la planta baixa de la vivenda i pavimentació en planta semisoterrani de 48 
m2 a la vivenda del carrer Portal del Segre, 30 de Camarasa. 
 
Núm. 202/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Cantons Trepat per a reformar la 
bassa de purins, amb col.locació de nous slats per adaptació a la normativa actual en 
l’explotació ramadera existent al polígon 3 parcel.la 196 de Camarasa. 
 
Núm. 203/2013: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Mª Cantons Solé per a arrebossar la 
paret del corral de la vivenda del carrer Bruc, 2 de Camarasa.  
 
Núm. 204/2013: Declarar la caducitat de l’expedient de la llicència urbanística concedida a 
l’empresa Vinal Group, SL per a l’execució de les obres consistents en la construcció d’un 
magatzem al carrer Barrinou, núm. 24 de Camarasa. 
 
Núm. 205/2013: Donar de baixa els valors de la  taxa per a la recollida d’escombraries i 
clavegueram de la vivenda situada al carrer Av. la Solana, núm. 4 de Sant Llorenç de Montgai 
corresponents a 2013 a nom del senyor Joan Codina Amorós i emetre una nova liquidació 
tributària a nom dels senyors Víctor Francia Gracia i Eva Muelas Lupien. 
 
Núm. 206/2013: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 207/2013: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament de data 28 d’octubre de 
2013.  
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 2013  
 
Per Decret d’alcaldia de data 14 d’octubre de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 3 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 transferències entre partides pressupostàries, suplement de crèdit i subjecció a 
les disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 21 d’octubre 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. 3 del pressupost de l’any 2013 per 
import de 35.529,22 € que cal finançar mitjançant transferències de crèdit entre partides 
pressupostàries, suplement de crèdit i amb subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el 
desglós següent: 
 
A)  Despeses a finançar: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

94 450 ACA, cànon aigua 2012 13.882,20 -1.262,98 12.619,22 
15 210 Reparació infraestructures 23.346,47 5.042,34 28.388,81 
15 212 Reparació edificis i construcc. 19.554,02 3.752,53 23.306,55 
92 22000 Ordinari no inventariable 2.634,23 179,63 2.813,86 
33 22199 Subministraments 3.472,28 335,76 3.808,04 



  

33 22609 Activitats culturals i esportives 35.000,00 12.804,25 47.804,25 
92 22799 Treballs d’altres empreses 22.218,80 1.479,83 23.698,63 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 10.339,45 4.139,00 14.478,45 
31 465 Transf. serveis socials 6.400,00 2.679,33 9.079,33 
92 466 Transf. a entitats municipalistes 1.800,00 810,03 2.610,03 
17 690 Condic. i senyalització camí riu 

a la font del gat 
7.644,38 5.569,50 13.213,88 

 TOTAL 146.291,83 35.529,22 181.821,05 
 
B) Finançament 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

113 Impost sobre béns immobles 125.000,00 14.047,25 139.047,25 
450 80 Generalitat. Subvencions 

cultura 
28.800,00 8.839,25 37.639,25 

461 Diputació, subvencions 20.000,00 1.800,00 21.800,00 
48 Transf. de famílies i entitats 5.000,00 6.688,41 11.688,41 
290 Impost sobre construccions 10.000,00 2.164,31 12.164,31 
554 Aprofitaments comunals 8.000,00 1.990,00 9.990,00 

 TOTAL 196.800,00 35.529,22 232.329,22 
 
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 i modificació d’ordenan ces municipals i fiscals per a l’any 
2014 i següents 
 
A la vista de les necessitats que el municipi té plantejades i que requereixen l’actuació de 
l’administració municipal, cal que es revisi l’actual ordenació dels recursos propis de caràcter 
tributari, s’estudïin i es modifiquin les ordenances municipals i fiscals per al proper exercici 2014 i 
següents per tal de millorar els serveis. 
 
D’acord  amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 178 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; els articles 15 a 19 del 
Text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 60 a 
66 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 
dels ens locals. 
 
L’article 16.1 del Text Refós de la Llei d’hisendes locals estableix que les ordenances fiscals 
contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i 
d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 
 
Vist que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha emès informe amb data 21 d’octubre 
de 2013 i ha presentat un esborrany de projecte de la modificació de les ordenances municipals 
i fiscals següents: 
 



  

a) Adaptació d’ordenances a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general 
tributària: 
 

Núm. 1 Impost sobre béns immobles 
Núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Núm. 19 Impost sobre activitats econòmiques 
 
b) Modificació d’ordenances: 
 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram 
Núm. 11 Taxa per a la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal.lacions 
anàlogues 
Núm. 14 Taxa sobre el trànsit de bestiar 
Núm. 15 Taxa per a expedició de documents administratius 
Núm. 34 Taxa per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal 
Reglament del servei de la llar d’infants municipal 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les ordenances 
municipals i fiscals per adaptar-les a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general 
tributària següents:  
 
Núm. 1 Impost sobre béns immobles 
Núm. 2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
Núm. 19 Impost sobre activitats econòmiques 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents la modificació de les 
ordenances municipals i fiscals següents: 
 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 
 
Es modifica el tipus de gravamen incrementant les tarifes de l’any 2013 i següents, un 12´5%. 
 
Les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivendes de caràcter familiar .............. 65,19 € 
- locals comercials (sòl urbà) ................  143,37 € 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)..195,57 € 
-     càmpings ............ 320,74 € 
 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram 
 
Es modifica l’article 4 incrementant les tarifes aplicables de l’any 2013 i següents un 36%. 
 
a) les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivenda de caràcter familiar ..........................30,00 € 
- locals comercials (sòl urbà) ......................... 47,99 € 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)... 119,97€ 
 
Núm. 11 Taxa per a la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal.lacions 
anàlogues 
 



  

Es modifica l’article 4 d’acord amb els criteris següents: 
 
- Abonament per temporada:  
 

- Menors de 6 anys: gratuït 
- De 6 a 13 anys inclòs (30% dte.): 21 € 
- A partir de 14 anys i adults fins a 64 anys: 30 € 
- Adults de 65 anys o més (50% dte.): 15 € 
- Carnet jove (15% dte.): 25,50 € 

 
- Entrada per persona:  
 

- Menors de 6 anys: gratuït 
- De 6 a 13 anys inclòs (30% dte.): 2,80 € 
- A partir de 14 anys i adults fins a 64 anys: 4 € 
- Adults de 65 anys o més (50% dte.): 2 € 
- Carnet jove (15% dte.): 3,40 € 

 
Núm. 14 Taxa sobre el trànsit de bestiar 
 
Es modifica l’article 3 en el sentit d’eliminar la distinció entre caps d’hivern i estiu i es redacta de 
la manera següent: 
 
- per unitat de cap de bestiar per any: 1 € 
 
Núm. 15 Taxa per a expedició de documents administratius 
 
Es modifica l’article 5 de tarifes i s’inclou un nou apartat: 
 
- publicacions al BOP o DOGC per atorgament de llicències i altres publicacions: segons preu 
facturat. 
 
Núm. 34 Taxa per a la prestació del servei de la llar d’infants municipal 
 
Es modifica l’article 7. Quota tributària. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes 
següents: 
 
- Escolarització, quota mensual: 125 € 
 
Reglament del servei de la llar d’infants municipal 
 
Es modifica el Títol Segon, apartat A) Horari i calendari de la llar d’infants en el sentit següent: 
L’horari laboral dels treballadors del centre serà: 
- mestra: de 8:00 a 13:00 hores i de 15:00 a 18:00 hores 
- tècnica d’educació infantil: de 8:00 a 16:00 hores 
 
Es modifica el Títol Segon, apartat B) Funcions del personal de la llar d’infants: 
Obligacions del mestre/a-educador/a: 
Tasques de direcció: de dilluns a divendres ½ hora durant l’horari laboral  
 
Tercer.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 
2014 i següents es publicaran en el BOP de Lleida sota els criteris següents: 
 



  

Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que 
facin referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’Ajuntament. 
 
Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i 
general tributària es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i 
publicat al BOP de Lleida núm. 142 de data 11 de novembre de 2012, es farà públic el text de 
les ordenances fiscals detallades seguidament: 
 
Núm. 1 Impost sobre béns immobles 
Núm. 2 Impost sobre activitats econòmiques 
Núm. 3 Impost sobre vehicles de tracció mecànica 
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP de Lleida.  
 
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o 
resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei d’hisendes locals 
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les 
reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que 
s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es 
publicarà en el BOP de Lleida el text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
El senyor Jaume Farrús posa de manifest que aquest increment del 36% en la taxa de 
clavegueram és molt elevat i que no hi està d’acord perquè no s’adequa a les necessitats del 
moment que vivim. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació, per 4 vots a favor (3 de CiU i 1 d’IpC Progrés Municipal) i 2 vots en contra dels 
regidors d’IpC Entesa. 
 
 
Cinquè.- Proposta de renúncia a la sol.licitud a la  Direcció General del Cadastre 
d’actualització dels valors cadastrals dels béns im mobles urbans 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 25 de febrer de 2013 va aprovar 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. 
 
Vist que el coeficient d’actualització proposat pel Ministeri d’Hisenda és de 1’1 que suposaria un 
increment del valor cadastral en un 10%. 
 
Atès que per Llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2014 està projectat un 
increment del 10% del tipus impositius aprovats pel municipi i que això ja suposarà l’increment 
previst inicialment amb la sol.licitud al Ministeri d’Hisenda. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Renunciar a la sol.licitud realitzada a la Direcció General del Cadastre a Lleida en data 
28 de febrer de 2013 de 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.  



  

 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Direcció General del Cadastre a Lleida. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació del límit màxim de desp esa no financera per al pressupost 
de l’exercici 2014  
 
Vist que l’article 30.1 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera estableix que les Corporacions locals aprovaran un límit màxim de despesa no 
financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa que 
marcarà el sostre d’assignació de recursos dels seus pressupostos. 
 
Atès que el secretari-interventor ha emès informe de data 22 d’octubre de 2013 en relació a la 
determinació d’aquest límit màxim de despesa no financera i el seu càlcul d’acord amb la regla 
de la despesa i que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’import de 914.600,88 € com a límit màxim de despesa no financera per al 
pressupost de l’exercici 2014.  
 
Segon.- Trametre aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici 2014, bases 
d’execució i plantilla orgànica. 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2014, així com 
també les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de 
treball, de conformitat amb l’establert als articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, i 
l’annex a aquesta proposta. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 22 d’octubre de 2013 en relació a l’aprovació del 
pressupost i l’informe d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en el 
pressupost.  
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Camarasa per a l’exercici 
del 2014, juntament amb les bases d’execució, que es fixa en la quantitat de € segons resulta 
del següent resum per capítols: 
 
Classificació econòmica de l’estat de despeses 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 693.200  
   



  

A.1 Operacions corrents 684.000  
1 Despeses de personal 221.700 
2 Despeses corrents en béns i serveis 247.400 
3 Despeses financeres 58.500 
4 Transferències corrents 156.400 
   
A.2 Operacions de capital 9.200  
6 Inversions reals 9.200 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 162.800  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 162.800 
   
 TOTAL DESPESES 856.000 
 
 
Classificació econòmica de l’estat d’ingressos 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 856.000  
   
A.1 Operacions corrents 856.000  
1 Impostos directes 457.200 
2 Impostos indirectes 13.700 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 107.200 
4 Transferències corrents 256.500 
5 Ingressos patrimonials 21.400 
   
A.2 Operacions de capital 0  
6 Alienació d’inversions reals 0 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 0  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 0 
   
 TOTAL INGRESSOS 856.000 
 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica del personal de l’Ajuntament de Camarasa 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per a l’any 2014, les bases d’execució i la 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al BOP de Lleida i 
al tauler d’anuncis municipal, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat reclamacions es considerarà elevat a 
definitiu aquest acord. 
 



  

Quart.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta aprovació de padrons de taxes i te rminis de cobrança 
 
Examinats els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar que ascendeix 
a la quantitat de 2.901,94 € i la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb 
finalitat lucrativa que ascendeix a la quantitat de 900 € corresponents a l’exercici de 2013. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar i 
l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa corresponents a 
l’exercici de 2013. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 4 de novembre de 2013  fins al 3 de gener de 2014 
- període impositiu: a partir del dia 7 de gener de 2014 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de  
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple, en el termini d’un mes, a comptar des 
de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació la proposta al Ple, s’aprova per unanimitat.  
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació del conveni de col.labo ració entre la Diputació de Lleida i 
l’Ajuntament de Camarasa per al traspàs de la carre tera LV-9049 de Sant Llorenç de 
Montgai a l’Estació-Baixador. 
 
La Diputació de Lleida és propietària de la carretera LV-9049 que té el seu orígen a Sant 
Llorenç de Montgai al pk 8+925-marge esquerra de la carretera local LV-9047 de Balaguer a 
Camarasa i el seu final a l’Estació-Baixador. 
 
Aquesta via suporta fonamentalment un trànsit urbà, la qual cosa significa que és un itinerari 
susceptible d’ésser integrat dins la xarxa viària municipal, d’acord amb el que estableix l’article 
172.2 del Decret Legislatiu 293/2003, de 18 de novembre pel qual s’aprova del Reglament 
general de carreteres segons el qual té la condició de xarxa viària municipal les carreteres que 
tinguin un trànsit majoritàriament urbà. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa està interessat en el traspàs d’aquest tram de carretera i 
atesa la possibilitat  que es dóna a l’article 48 del Reglament de carreteres que estableix que 
els trams concrets de carretera que  passin  a integrar-se dins la xarxa viària municipal, es 
poden traspassar als Ajuntaments repectius quan hi hagi acord entre les administracions 
cedent i cessionària. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 



  

 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de 
Camarasa per al traspàs de la carretera LV-9049 de Sant Llorenç de Montgai a l’Estació-
Baixador. 
 
Segon.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a fer 
efectiu el traspàs. 
 
Posat a votació d’aprova per unanimitat 
 
 
Desè.- Proposta de devolució de la garantia definit iva dipositada per l’empresa Germans 
Escolà i Olives, SL per a l’obra titulada Centre de  recerca, formació i divulgació apícola 
Montroig de Camarasa 
 
Vist que en data 25 de setembre de 2013 el senyor Carlos Escolà Olives, en representació de 
l’empresa Germans Escolà i Olives, SL  adjudicatari del contracte de l’obra Centre de recerca, 
formació i divulgació apícola Montroig de Camarasa sol.licita la devolució de la garantia 
definitiva dipositada, donat el compliment del termini de garantia. 
 
Atès que en data  30 de setembre de 2013 es va emetre informe de Secretaria en relació amb el 
procediment a seguir i la legislació aplicable i s’informa que l’obra, segons certificat final de la 
direcció, va finalitzar en data 22 de juny de 2012. 
 
Vist que en data 1 d’octubre de 2013 el senyor Josep Mª Profitós Jové, tècnic municipal, va 
emetre informe, en què s’informa que no s’observen deficiències en l’execució del contracte i és 
procedent el retorn de la garantia. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Procedir a la devolució de la garantia definitiva per l’import de 18.437,50 € del total del 
contracte, dipositat amb motiu de l’execució de les obres “Centre de recerca, formació i 
divulgació apícola Montroig de Camarasa” a l’entitat bancària La Caixa de data 14 d’abril de 
2011, inscrit al registre especial d’avals amb el número 9340.03.1166906-72. 
 
Segon.-  Notificar aquesta resolució a l’interessat amb indicació dels recursos pertinents. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- Proposta d’aprovació del contracte d’arrenda ment de l’immoble urbà municipal 
situat al carrer Sant Francesc, núm. 2 de Camarasa a l’empresa Telefónica de España, 
SAU. 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa és propietari de l’immoble urbà situat al carrer Sant 
Francesc, núm. 2 de Camarasa, inscrit al Registre de la Propietat de Balaguer al Tom 3710, 
Llibre 108, Foli 31, Finca 6024, referència cadastral 4083211CG2348S0001FP, local en planta 
baixa amb una superficie construïda de 24,75 m2, composada de vestíbul d’accés i sala 
d’equipaments. 
 
Donat que l’empresa Telefónica de España, SAU està interessada en continuar l’arrendament 
que des de l’any 1971 ostenta de l’esmentat local on actualment hi ha ubicada una centraleta 
de telèfons. 
 



  

Atès que en data 23 de setembre de 2013 es va adjuntar a l’expedient certificat de l’inventari de 
béns relatiu a aquest bé i vist que en data 26 de setembre de 2013 els serveis tècnics van 
emetre informe sobre el valor del bé a arrendar. 
 
Vista la peculiaritat de la necessitat a satisfer i la idoneïtat especial del bé es considera que el 
procediment més adequat és l’adjudicació directa. A aquests efectes s’incorporà a l’expedient 
proposta de contracte d’arrendament i l’oferta d’arrendament de Telefónica de España, SAU 
oferint la quantitat de 2.400 € anuals i pel termini de 20 anys. 
Atès que en data 23 de setembre de 2013 es va emetre informe de secretaria-intervenció sobre 
la legislació aplicable i el procediment a seguir i sobre el percentatge que suposa l’arrendament 
en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’informe de secretaria-intervenció, i de 
conformitat amb allò que estableix l’article 107.1 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de 
patrimoni de les administracions públiques i la disposició addicional segona del Text refós de la 
Llei de contractes del sector públic, en relació amb 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, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el contracte d’arrendament entre l’Ajuntament de Camarasa i l’empresa 
Telefónica de España, SAU per arrendar l’immoble urbà situat al carrer Sant Francesc, núm. 2 
de Camarasa, per import de 2.400 € anuals, d’acord amb la proposta que s’adjunta a 
l’expedient. 
 
Segon.- El local es destinarà al desenvolupament de les activitats que constitueixen l’objecte 
social de qualsevol de les empreses integrants o col.laboradores del Grup Telefónica en 
l’actualitat o futur, sempre que siguin compatibles amb el previst a la legislació urbanística. 
 
Tercer.- La durada del contracte serà de 20 anys a comptar des de la signatura del contracte 
 
Quart.- Facultar al senyor alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a fer efectiu 
l’arrendament. 
 
Cinquè.- Notificar aquesta resolució a l’empresa Telefónica de España, SAU. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Dotzè.- Proposta d’aprovació provisional del Text R efós del Pla Especial Urbanístic que 
desenvolupa el Catàleg de Masies i Cases Rurals del  municipi de Camarasa. 
 
Vist que per acord del Ple de data 29 d’octubre de 2012 es va aprovar provisionalment el Pla 
Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de 
Camarasa, la finalitat del qual és la identificació i la regulació de les masies i cases rurals a què 
fan referència els articles 47.3 i 50 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 7 de febrer de 2013, va 
aprovar definitivament el Pla Especial esmentat, supeditant-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovació provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions 
establertes a la resolució en relació als plànols, normativa i fitxes. 
 
Vist que s’ha redactat per l’arquitecte Antoni R. Macià i Pelegrí el Text  
Refós del Pla Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de Masies i Cases Rurals 



  

incorporant les prescripcions establertes a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida de data 7 de febrer de 2013.  
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el Text Refós del Pla Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de 
Masies i Cases Rurals  del municipi de Camarasa que incorpora les prescripcions establertes a 
la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida de data 7 de febrer de 2013.  
 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient i del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Tretzè.- Donar compte de l’informe del secretari-in terventor relatiu al compliment de la 
llei de mesures de lluita contra la morositat a 30 de setembre 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 30 de setembre de 2013 
següent: 
 
Primer.- Que en data 30 de setembre 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 1.153,70 euros, segons la relació comptable 
que figura com annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de 
pagar d’1. 
 
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 31 d’agost de 2013. 
 
Tercer.- Que a data 30 de setembre 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 tercer 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. 
 



  

 
Catorzè.- Proposta d’aprovació i pagament de subven cions 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions següents: 
 
Entitat Concepte Import 
AMPA Escola Dos Rius Activitats extraescolars curs 2013-14 600 
AMPA Escola Dos Rius Festa de la castanyada 2013 200 
Associació de ball Temporada 2013-14 300 
Penya Blaugrana Activitats 2013 300 
Geganters i Grallers Activitats 2013 300 
Associació Germanor Festa 23è. Aniversari 300 
Associació de joves Camarasa Activitats 2013 300 
Associació de joves Sant Llorenç Activitats 2013 300 
Associació de dones Activitats 2013 300 
Parròquia de Camarasa Despeses 2013 300 
 
El senyor Jaume Farrús manifesta que a l’AMPA ja se li feia una aportació global pel menjador i 
extraescolars i que aquestes activitats les haurien de pagar els pares. A més la festa de la 
castanyada i cap altra festa l’ajuntament no les hauria de subvencionar.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de mebres de la 
Corporació, amb el vot a favor de 4 regidors (3 vots de CiU i 1 d’IpC Progrés Municipal) i 2 vots 
en contra dels regidors d’IpC Entesa. 
 
 
Quinzè.- Proposta d’aprovació i pagament de facture s 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs octubre 6.000,00 
Consell Comarcal Recollida escombraries juliol 2.233,64 
Consell Comarcal 4T serveis socials 918,72 
Consell Comarcal Abocador agost 879,61 
Estanislao Profitós Cerveró Condicionament i senyalització camí 

ribera a la font del gat 
5.127,86 

Enginyeria Marsal Porta, SL Condicionament i senyalització camí 
ribera a la font del gat 

8.086,02 

Previntegral, SL Servei de prevenció laboral 847,00 
Joan Montoliu, SL Senyals 1.842,94 
Caixabank Préstec ICO 2011 10.488,90 
Miq-Mac Art Culinari, SL Dinar comarkalada 4.402,20 
Consorci Transport Públic Lleida Aportació annual 2013 939,66 
Informàtica I Wireless, SCP Instal.lació antena St. Jordi 1.422,36 
Aquatreat XXI, SL Estació depuradora 10% liquid. definitiva 1.409,41 
 
El senyor Fausto Torres pregunta si s’ha mirat les interferències que fa la xarxa wifi a internet. 
El senyor alcalde contesta que els tècnics passaran a mirar-ho. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 



  

 
 
Setzè.- Proposta d’aprovació moció d’adhesió  a la petició de determinades 
modificacions del codi penal contra els robatoris. 
  
En ocasió de l’actual tramitació parlamentària del projecte de reforma de la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, i atesa la necessitat de millorar l’eficàcia de la 
resposta penal a la situació de delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i 
especialment l’àmbit rural, s’han elaborat les següents modificacions: 

  
Primera.-  S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
 

Actualment existeix una modalitat bàsica de furt i una modalitat qualificada (o agreujada) a la 
que també s’hi remet el robatori. Aquesta modalitat qualificada comprèn vàries 
circumstàncies que quan concorren s’entén més mereixedora de càstig la conducta. Ara se 
n’afegiria més.   
  
Així, s’afegiria com a circumstància qualificada la de cometre el delicte utilitzant un vehicle per 
transportar els objectes sostrets.  
 
Aquesta opció es contempla en el dret penal d’altres països europeus         -dret comparat-. El 
fet de cometre el delicte ajudant-se d’un vehicle a motor està normalment associat a una 
planificació i preparació del fet, i amb facilitar la comissió del delicte com el transport dels 
objectes sostrets i la fugida de l’autor. 

 
Segona.- Augment de penes en les modalitats qualificades. 
 

La modalitat qualificada seria mereixedora d’una pena d’ un a quatre anys de presó –
actualment és d’un a tres anys-. En consonància amb el tractament penal d’aquesta figura en 
el dret comparat. 
 

Tercera.- S’afegeix una segona modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
 
També es proposa afegir una circumstància qualificada consistent en què els objectes siguin 
productes agraris o ramaders, o dels mitjans usats per a l’obtenció d’aquests. S’intenta amb 
això donar una resposta més concreta a un àmbit especialment castigat per la delinqüència 
atenent la seva vulnerabilitat.  

 
Quarta.- S’afegeix una tercera modalitat qualificada al delicte de furt i robatori. 
 

Encara més, es proposa d’afegir la circumstància qualificada de que el robatori o furt vagi 
acompanyat del trencament o inutilització de mecanismes que poden causar greu perjudici en 
instal·lacions o explotacions agrícoles o industrials. D’aquesta manera el Codi Penal donaria 
una resposta més adequada a aquest delicte complex, i el castigaria més adequadament que 
no pas aplicant un delicte de furt i un delicte de danys separadament. 

 
Cinquena.- S’afegeix una modalitat hiperqualificada al delicte de furt i robatori. 
 

S’establiria una nova modalitat hiperqualificada de furt i robatori. A la qual s’hi correspondria 
una pena encara més gran. Es tractaria del supòsit consistent en actuar l’autor o els partícips 
amb pertinença a una organització o grup criminal dedicada a la comissió continuada de 
delictes contra el patrimoni.  
 

Sisena.- Augment de pena en la modalitat hiperqualificada. 



  

 
Per a la modalitat hiperqualificada anterior el projecte aprovat pel govern espanyol preveu una 
pena d’1 a 4 anys. Com aquest rang ja es proposa  per a la modalitat qualificada, aquí es 
proposa una pena d’1 a 5 anys. 

 
Setena.- Conversió de la falta de furt a delicte. 
 

Es proposa la eliminació de les faltes de furt que passen a constituir un delicte sempre. No 
només s’obté una resposta penal major, sinó que a més s’obre la porta a facilitar l’aplicació 
d’altres mecanismes com són la presó preventiva, el comís, els antecedents penals...etc.  
 
Convé aclarir que el projecte de reforma presentat pel govern espanyol, no obstant preveu la 
opció d’un delicte de furt amb circumstàncies menors, com ara que l’objecte sostret sigui de 
valor escàs, cas en el qual la pena a imposar seria de multa i no de presó. Això es fa per 
salvar un tracte desproporcionat a casos de poca importància que abans rebien el tracte més 
adequat de falta. 

 
Vuitena.- S’afegeix una modalitat qualificada al delicte de receptació. 
 

El delicte de receptació es produeix quan hom compra un objecte sabent que prové d’un 
delicte contra el patrimoni, o bé d’una falta de furt. Ara bé, en aquest últim cas, tractant-se 
d’objectes provinents de falta es demana a més, habitualitat. Doncs bé, al desaparèixer com 
s’ha dit les faltes de furt, ja no s’exigiria habitualitat. El projecte de reforma aprovat pel govern 
presenta un error en aquest sentit, ja que encara s’hi observa la referència a les faltes, i pel 
que s’ha dit s’hauria d’eliminar. 
 
En qualssevol cas, es proposa una modalitat qualificada en el delicte de receptació, 
consistent en que els objectes receptats siguin productes agraris o ramaders o els 
instruments o mitjans que s’utilitzen per a la seva obtenció. 

 
Novena.- Augment de la pena en les modalitats qualificades del delicte de receptació. 
 

Un augment de la pena d’1 a 4 anys. El projecte aprovat pel govern espanyol la preveu d’1 a 
3 anys. En dret comparat la previsió de penes és major també aquí. 

 
Desena.- S’afegeix modalitats qualificades al delicte de receptació. 
 

S’introduiria una remissió a les circumstàncies qualificades de furt (recordem que també 
serveixen al delicte de robatori) descrites a l’art. 235 i 235 bis, per tal que s’entengui modalitat 
qualificada del delicte de receptació quan concorrin aquestes. D’aquesta manera es permetria 
captar també aquelles circumstàncies, essent el més coherent que es castiguin en tot el 
circuit delictiu que comprèn la sostracció i posterior col·locació al mercat..  

 
Onzena.- Introducció d’una nova modalitat de delicte de desobediència. 

 
S’introduiria una modalitat del delicte de desobediència que s’ocuparia  dels comportaments 
d’aquelles persones que reiteradament cometen infraccions administratives malgrat ser 
sancionats i advertits de la prohibició de tals comportaments per l’autoritat o els seus agents. 
Es tracta de la problemàtica protagonitzada per col·lectius de persones contra els quals els 
procediments administratius sancionadors, a banda de suposar una bona despesa als 
Ajuntaments, resulten estèrils atès que els infractors no tenen béns ni en tindran. 
 
Aquesta nova modalitat recolliria aquests comportaments reiterats de desobediència als 
continguts dels actes que emanin de les autoritats i els seus agents pel compliment de les 
ordenances municipals. 



  

 
Així s’evitaria la impunitat d’aquella persona que ve al nostre país, s’instal·la en un habitatge 
sense pagar lloguer, no treballa, fins i tot rep algun tipus d’ajuda, i assistència mèdica, i es 
dedica sistemàticament a vulnerar les ordenances municipals, sense que se’l pugui sancionar 
de manera efectiva al no tenir béns. Tot el qual suposa un dels principals factors en el 
creixement de la percepció de la inseguretat i la indignació ciutadana. 

 
Dotzena.- Una millor regulació del comís 
 
Es proposa una millor regulació de la figura del comís com a mesura cautelar per confiscar 
aquells vehicles que s’ocupen per a la comissió dels delictes patrimonials, de manera que 
mentre es tramita el procediment judicial, no es faciliti una previsible reincidència de l’imputat. 
 
INTERPRETACIONS DEL CODI PENAL CERCANT UNA  APLICACIÓ PUNITIVA MÉS 
EFECTIVA 
 
Que s’apliqui la mesura de l’article 83.1.1 del Codi Penal, això és, la prohibició d’aproximar-se a 
determinats llocs, a aquells delinqüents amb una llarga trajectòria delictiva en l’esfera dels furts 
i robatoris del sector de metalls, en el sentit de no poder-se apropar a tota empresa de compra 
de metalls. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’aprovació d’aquesta acord: 
 
Primer.- Adherir-se a la petició d’aquestes modificacions del Codi Penal per tal de millorar 
l’eficàcia de la resposta penal als delictes contra el patrimoni que ve patint la societat i 
especialment l’àmbit rural. 
 
Posada a votació la proposta d’aprova per unanimitat 
 
 
Dissetè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta com va anar la comarkalada. El senyor alcalde contesta que 
segons els jovent molt bé, però que s’han de reunir amb ells per acabar-ho de contrastar tot. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:35 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 


