
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 30 de setembre 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. Antonio Pedrol Francés 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
 
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 de juliol 
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 de juliol 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. 131/13: Donar de baixa els valors i imports en concepte de taxa d’escombraries i 
clavegueram dels anys 2011 a 2013 a nom del deutor M. Carmen Salmeron Rodríguez, 
rectificant la base de dades i emetre una nova liquidació tributària a nom de José Melero Ayala 
per la vivenda situada al Pg. del Segre, núm. 44, 1r, B de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 132/13: Aprovar el llistat d’alumnes admesos a la llar d’infants de Camarasa per al curs 
2013-2014. 
 



  

Núm. 133/13: Iniciar l’expedient de baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants per inscripció 
indeguda de la senyora Domitilla Menchi en el domicili situat a la Plaça de la Font, núm. 3, 4t. 
de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 134/13: Iniciar l’expedient de baixa d’ofici del Padró Municipal d’Habitants per inscripció 
indeguda del senyor Francisco Sánchez Florido del domicili situat al carrer Roger de Làuria, 
núm. 9 de Camarasa. 
 
Núm. 135/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Antonio Bertran Gaspà per a nivellar 
i reforçar el paviment del garatge situat al carrer Rafel de Casanoves, núm. 13 de Camarasa. 
 
Núm. 136/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Pau Fontanet Coyo, en nom i 
representació de la societat Agropecuària Fontanet, SL per a canviar els eslats i adaptar-los a la 
normativa de benestar animal de la granja situada al polígon 9, parcel.la 2 de l’Ametlla del 
Montsec. 
 
Núm. 137/13: Cedir a l’Associació de Joves de Camarasa l’ús del Casal Cultural els dies 27 i 28 
de juliol de 2013 per a la realització d’una desfilada de roba infantil. 
 
Núm. 138/13: Cedir a l’Associació de Joves de Camarasa l’ús de la pista poliesportiva i el 
magatzem del casal del dia 2 fins al 18 d’agost de 2013 per a la celebració d’un campionat de 
futbol sala. 
 
Núm. 139/13: Autoritzar la inscripció al Registre municipal d’empreses alimentàries l’activitat del 
senyor Pere Salinas Fortuny d’establiment de bar-restaurant Can Pere, situat al carrer Jaume I, 
s/n. de Camarasa. 
 
Núm. 140/13: Autoritzar la senyora Irene Rosell Paredes la utilització del casal cultural i les 
instal.lacions esportives municipals dels dies 5 al 23 d’agost de 2013 per a la realització 
d’activitats destinades a fomentar l’esport dels infants, classes de ball de saló i cursets de 
natació. 
 
Núm. 141/13: Autoritzar l’Associació de Dones de Camarasa la utilització d’un espai a les 
piscines municipals durant els dies 3 i 4 d’agost de 2013 per a instal.lar tres lliteres per a fer 
sessions de massatges i estiraments terapèutics a càrrec de fisioterapeutes titulats. 
 
Núm. 142/13: Autoritzar l’Associació de Joves de Camarasa la celebració de la Festa de la 
Macarronada a les piscines municipals el dia 24 d’agost de 2013 consistent en sopar popular 
amb possibilitat de bany. 
 
Núm. 143/13: Requerir l’Associació de Joves de Camarasa que per a poder emetre una 
autorització per a fer un bingo en local públic caldrà acreditar que es disposa de l’autorització de 
la persona titular del Departament d’interior de la Generalitat de Catalunya o persona titular de 
la Direcció General competent en matèria de joc i apostes, o que s’ha presentat una 
comunicació prèvia a través de la xarxa d’oficines de gestió empresarial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Núm. 144/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Antonio Rubies Autonell per a 
arreglar  50 m2 de teulada a la Masia Cal Quiterio situada als afores, polígon 4, parcel.la 495 de 
Camarasa. 
 
Núm. 145/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Rosario Vela Costela per a fer 8 
m2 de terrat a la vivenda situada al carrer Sant Pere, núm. 20 de Camarasa. 
 



  

Núm. 146/13: Autoritzar la senyora Àngels Chamorro López i a l’Associació de Joves de 
Camarasa la celebració de la Festa del Terror a les piscines municipals el dia 17 d’agost de 
2013 amb possibilitat de bany a la nit. 
 
Núm. 147/13: Atorgar llicència de primera ocupació de l’edifici de 516 m2 destinat a magatzem 
agrícola construït als afores, polígon 4, parcel.la 411 de Camarasa de titularitat del senyor 
Jaume Castellà Gardeñes. 
 
Núm. 148/13: Autoritzar el senyor Domingo Agustí Caminal per a la celebració d’un sopar, 
seguit de ball el dia 16 d’agost de 2013 al carrer Portal del Segre de Camarasa. 
 
Núm. 149/13: Cedir a la senyora Irene Rosell Paredes l’ús del Casal Cultural per al 
desenvolupament de l’activitat de gimnàstica els dimarts i dijous, de 18 a 20:30 hores, a partir 
del dia 16 de setembre de 2013 fins al mes de juny de 2014. 
 
Núm. 150/13: Donar de baixa els valors i imports en concepte de taxa d’escombraries i 
clavegueram de l’any 2012 a nom de la deutora Carmen Torres Farré, rectificant la base de 
dades i emetre una nova liquidació tributària a nom de Banco Popular, SA per la vivenda 
situada al carrer Pont, núm. 19, pisos 1r. 2n. i 3r. de Camarasa. 
 
Núm. 151/13: Aprovar la nova liquidació en concepte de taxa d’escombraries i clavegueram de 
l’any 2012 del subjecte passiu Banco Popular, SA per la vivenda situada al carrer Pont, núm. 
19, pisos 1r. 2n. i 3r. de Camarasa. 
 
Núm. 152/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Maria Camats Vendrell per 
pavimentar 25 m2 de la volta situada als afores, partida la Quadra, polígon 4, parcel.la 230 de 
Camarasa. 
 
Núm. 153/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Joan Capdevila Puig per pavimentar 
50 m2 del corral situat als afores, partida d’Asclé, polígon 6, parcel.la 201 de Camarasa. 
 
Núm. 154/13: Trametre al Consell d’Empadronament l’expedient de baixa d’ofici per inscripció 
indeguda al Padró Municipal d’Habitants de la senyora Domitilla Menchi del domicili situat a la 
Plaça de la Font, núm. 3, 4t. pis de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 155/13: Trametre al Consell d’Empadronament l’expedient de baixa d’ofici per inscripció 
indeguda al Padró Municipal d’Habitants del senyor Francisco Sánchez Florido del domicili 
situat al carrer Roger de Làuria, núm. 9 de Camarasa.  
 
Núm. 156/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Rosa Guillaumet Salvia per a 
canviar rajoles i part de tela asfàltica de 15 m2 del terrat de la vivenda situada al carrer Teuleria, 
núm. 3 de Camarasa. 
 
Núm. 157/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Josep Rubies Ros per a ampliar i 
canviar la porta d’entrada del corral situat al carrer Portal del Segre, núm. 3 de Camarasa. 
 
Núm. 158/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Josep Alegre Samarra per obrir la 
vorera del carrer i empalmar canonada a la vivenda situada al carrer de la Betller, núm. 13 de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 159/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Mercè Cudós per a canviar biga 
de fusta i repassar 50 m2 de teulada de la vivenda situada al carrer les Vídues, núm. 1 de 
Camarasa. 
 



  

Núm. 160/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Mireia Puyal Curià per enderrocar 
corralines de la vivenda situada al carrer Major, núm. 18 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 161/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Aleix Porta Morera per canviar la 
distribució de la planta baixa i sotacoberta de l’habitatge unifamiliar situat a la partida la Solana, 
s/n de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 162/13: Adjudicar a l’empresa Musia, SCP el contracte de serveis de quantificació de 
l’ocupació de domini públic local-inventari tècnic per a l’aplicació de la Taxa per a ús privatiu o 
aprofitament especial del sòl, subsòl o vol en titularitat pública local per import de 33.000 € i 
6.930 € d’IVA. 
 
Núm. 163/13: Donar de baixa el menor Niccolae Chira de la llar d’infants de Camarasa per 
incompliment de l’art. 13 del Reglament general de servei de la llar d’infants de Camarasa i 
donar-li tràmit d’audiència. 
 
Núm. 164/13: Atorgar llicència municipal d’obres a l’empresa Cudós I, SLP per a fer les parets 
de tancament i col.locar porta metàl.lica als locals comercials situats al carrer Jaume I, núm. 14, 
baixos de Camarasa. 
 
Núm. 165/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Domènech Niñoles Torres per a la 
rehabilitació estructural amb ampliació i coberta de la vivenda situada al carrer Av. Sant Isidre, 
núm. 1 de Camarasa. 
 
Núm. 166/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Jordi Gessé Pedrola per a rehabilitar 
l’estructura, coberta i façanes de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 42 de 
Camarasa. 
 
Núm. 167/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Joan Capdevila Puig per a fer una 
ampliació lateral de 12 m2 a la cabana existent a la partida d’Asclé, polígon 6, parcel.la 201 de 
Camarasa. 
 
Núm. 168/13: Atorgar llicència municipal d’obres a l’empresa Alcona, SCP per a la 
pavimentació i anivellament de 70 m2 del pati de l’edifici municipal situat al carrer Major, 
núm.11 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 169/13: Atorgar llicència municipal de primera ocupació a l’habitatge situat al carrer Pont, 
núm. 21 de Camarasa de titularitat d’Inmogrup Quatre, SL. 
 
Núm 170/13: Incoar expedient de declaració de caducitat de la llicència urbanística atorgada a 
l’empresa Vinal Group, SL per a la construcció d’un magatzem al carrer Barrinou, núm. 24 de 
Camarasa. 
 
Núm. 171/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Miquel Angel Curià Curià per al canvi 
d’eslats de l’explotació ramadera situada als afores, partida Regal, polígon 3, parcel.la 209-211 
de Sant Llorenç de Montgai per adaptació a la normativa de benestar animal. 
 
Núm. 172/13: Autoritzar la segregació de 15,23 m2 del total de la finca situada al carrer Pg. del 
Segre, núm. 35 de Sant Llorenç de Montgai propietat del senyor Lorenzo Curià Gardeñes i 
posterior agrupació a la finca colindant propietat del senyor Llorenç Estrada Salvany. 
 
Núm. 173/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Elisa Sigró Cacho per a col.locar 
25 m2 de paviment de gres a la vivenda situada al carrer Sant Miquel, núm. 16 de Camarasa. 
 



  

Núm. 174/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Xavier Blasco Rodrigo per a refer el 
paviment de la terrassa de 9 m2 de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 7 de Camarasa. 
 
Núm. 175/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Lola Cuberes Montfort per a fer 
un repàs a la coberta i revisió de la façana de la vivenda situada al carrer Pont, núm. 11 de 
Camarasa. 
 
Núm. 176/13: Atorgar llicència municipal d’obres a la senyora Caridad Martínez Alegre per a fer 
un revestiment en el bany de la planta primera de la vivenda situada al carrer Sant Miquel, núm. 
6 de Camarasa. 
 
Núm. 177/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Manel Guillamon Freixanet per a 
refer el balcó existent de la façana de la planta primera de la vivenda situada al carrer Jaume I, 
núm. 22 de Camarasa. 
 
Núm. 178/13: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Josep Martí Solé per a la reparació 
del revestiment de la façana i canviar canal d’aigües pluvials de la vivenda situada al carrer 
Portal del Segre, núm. 7 de Camarasa. 
 
Núm. 179/13: Autoritzar la inscripció al Registre municipal d’empreses alimentàries l’activitat del 
senyor Xavier Pujal Miró destinada a bar de les piscines municipals de l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 180/13: Cedir al grup de socis del ball l’ús del Casal cultural per a fer sessions de ball els 
diumenges a la tarda que consten a la resolució des del mes d’octubre de 2013 fins al mes de 
març de 2014. 
 
Núm. 181/13: Sol.licitar al Consell Comarcal de la Noguera un ajut per a la contractació d’una 
persona a jornada completa i pel termini de sis mesos per realitzar tasques de suport a l’actual 
plantilla de treballadors adscrits al servei de manteniment municipal. 
 
Núm. 182/13: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 183/13: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 30 de setembre de 
2013. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de 2013  
 
Per Decret d’alcaldia de data 16 de setembre de 2013 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 2 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, crèdit extraordinari i subjecció a les 
disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 18 de setembre 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. 2 del pressupost de l’any 2013 per 
import de 60.368,01 € que cal finançar mitjançant transferències de crèdit entre partides 
pressupostàries del capítol 2, crèdit extraordinari i amb subjecció a les disposicions vigents, 
d’acord amb el desglós següent: 
 



  

1.- TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS PRESSUPOSTÀRIES 
 
A) Baixes de partides pressupostàries 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

92 215 Mobiliari 1.000,00 -1.000,00 0,00 
16 214 Elements de transport 4.000,00 -2.296,76 1.703,24 
33 213 Maquinària i instal.lacions 1.500,00 -1.500,00 0,00 
16 213 Maquinària i instal.lacions 8.000,00 -2.888,55 5.111,45 
15 213 Reparació maquinària 10.000,00 -5.215,18 4.784,82 
33 203 Arrendaments de maquinària 2.000,00 -1.307,40 692,60 
92 22001 Premsa, revistes i llibres 1.000,00 -560,00 440,00 
31 22106 Productes sanitaris 500,00 -377,74 122,26 
16 22110 Productes de neteja 2.000,00 -990,12 1.009,88 
15 22111 Subministraments 5.000,00 -399,60 4.600,40 
92 223 Transports 500,00 -500,00 0,00 
92 22502 Tributs 500,00 -81,79 418,21 
92 22601 Atencions protocolàries 1.000,00 -940,00 60,00 
92 22603 Publicació en diaris oficials 4.000,00 -2.360,58 1.639,42 
16 22700 Neteja i condicionament 2.000,00 -1.149,50 850,50 
91 23000 Dietes membres de govern 500,00 -500,00 0,00 
92 23120 Indemnització personal 500,00 -410,00 90,00 
16 22101 Aigua 6.000,00 -246,41 5.753,59 
 TOTAL 50.000,00 -22.723,63 27.276,37 
 
B) Increment de partides pressupostàries 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 210 Reparació infraestructura 20.000,00 3.346,47 23.346,47 
15 212 Reparació edificis 10.000,00 9.554,02 19.554,02 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 10.000,00 339,45 10.339,45 
92 22000 Ordinari no inventariable 1.500,00 1.134,23 2.634,23 
33 22199 Altres subministraments 3.000,00 472,28 3.472,28 
92 224 Primes d’assegurances 6.000,00 1.775,97 7.775,97 
15 22604 Jurídics i contenciosos 10.000,00 1.331,51 11.331,51 
92 22799 Treballs per altres empreses 18.000,00 4.218,80 22.218,80 
92 22708 Serveis de recaptació 16.500,00 550,90 17.050,90 
 TOTAL  95.000,00 22.723,63 117.723,63 
 
2.- CRÈDITS EXTRAORDINARIS 
 
A) Despeses a finançar 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

17 690 Condicionament camí ribera a 
la Font del Gat 

0,00 7.644,38 7.644,38 

33 627 Sala Exposicions Espai Orígens 0,00 30.000,00 30.000,00 
 TOTAL 0,00 37.644,38 37.644,38 

 
 



  

B) Finançament 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

750 80  Generalitat, subv. Medi Natural 
camí ribera a la Font del Gat 

0,00 7.644,38 7.644,38 

750 80 Generalitat, subv. Cultura Sala 
Exposicions Espai Orígens 

0,00 30.000,00 30.000,00 

 TOTAL 0,00 37.644,38 37.644,38 
 
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 pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Estació Servei Tèrmens Gasoil 1.244,78 
Consell Comarcal 2T serveis atenció domiciliària 1.248,60 
Consell Comarcal Recollida d’escombraries juny 2.233,64 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs agost i setembre 12.000,00 
ABSIS 3T serveis informàtics 1.153,71 
Endesa Energía XXI, SL Enllumenat públic juny, juliol I agost 3.792,18 
Endesa Energía, SAU Enllumenat públic juny i juliol 1.209,34 
Esport Dinàmic Estades estiu 2.090,80 
Caixabank Préstec casal 12.760,51 
Estanislao Profitós Cerveró Treballs instal.lació depuradora polígon 2.855,94 
Francesc Escolà Solà Servei socorrisme piscines 9.310,95 
Francesc Escolà Solà Servei manteniment piscines 1.096,74 
Associació Cultural Bellver Festa 11 setembre 726,00 
Garcam, SA Arranjament terrassa piscines 9.438,00 
Severn Trent Services Acid desincrustant dipòsit Sant Llorenç 1.004,78 
Germans Escolà, SL Arranjament riu a l’àrea recreativa 3.179,88 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta quan es treurà el cotxe que fa mesos que està aparcat al 
portal en estat d’abandonament i demana a l’ajuntament que el tregui. 
 
El senyor Fausto Torres manifesta que l’antena wifi instal.lada al castell fa interferències a la 
seva wifi i sol.licita que es miri. 
 
 



  

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 


