
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 22 de desembre de 2014 
 
 
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 
 
Excusen la seva absència el regidor 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 proposa a la resta de membres la incorporació de dues 
noves propostes a l’ordre del dia  inicialment no incloses: 
 

- Proposta d’acord d’autorització a la Diputació de Lleida per a l’execució d’obres a la 
xarxa viària municipal 

- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost 2014  
 
Posada a votació s’acorda la seva inclusió per unanimitat dels assistents.  
 
Seguidament 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 24 de novembre de 2014 i l’acta de la sessió extraordinària del 
Ple del dia 2 de desembre de 2014 
 
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 transcriurà al Llibre d’Actes signant-se per 
l’alcalde i el secretari. 
 



  

 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 170/14: Sol.licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) l’alta al servei 
de tramitació d’activitats empresarials al món local. 
 
Núm. 171/14: Sol.licitar al Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC) l’alta al servei 
de factura electrònica e.FACT. 
 
Núm. 172/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Gloria Chaves Pérez per a canviar una 
porta i rehabilitar 18 m2 de teulada de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, núm.45 de 
Camarasa. 
 
Núm. 173/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Emilia Roca Gascón per rehabilitar 15 m2 
del terrat i repàs de la teulada de la vivenda situada al carrer Vall, núm. 48 de Camarasa. 
 
Núm. 174/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Mercè Boix Navarro per a la rehabilitació 
de la planta baixa de la vivenda situada al carrer Sant Martí, núm. 10 de Camarasa. 
 
Núm. 175/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Dolors Codina Massana per a la 
rehabilitació estructural i substitució de forjats de l’immoble situat al carrer Bellerot, núm. 7 de 
Figuerola de Meià. 
 
Núm. 176/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Gardeñes Papell per a realitzar la 
segona fase (particions) del projecte de reforma de l’habitatge situat al  carrer Prat de la Riba, 
núm. 18 de Camarasa. 
 
Núm. 177/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Manuel Jiménez Pizarro per al revestiment i 
rehabilitació de la façana de la vivendaq situada al carrer Rafel de Casanoves, núm. 6 de 
Camarasa. 
 
Núm. 178/14: Atorgar llicència d’obres a la societat Jaume Feliu Tribó i Jacqueline Benseny 
Gea, CB per a la construcció d’un mur de pedra natural a l’interior del Càmping la Noguera de 
Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 179/14: Atorgar llicència d’obres a la societat Jaume Feliu Tribó i Jacqueline Benseny 
Gea, CB per a la construcció de 4 bungalows de fusta al Càmping la Noguera de Sant Llorenç 
de Montgai. 
 
Núm. 180/14: Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística a la senyora Antonia 
Soler Sangrà per l’excés d’obra construïda en les naus 3 i 4 de l’explotació ramadera bovina en 
la finca rústica situada al polígon 2, parcel.la 240 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 181/14: Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament el dia 2 de 
desembre de 2014.  
 
Núm. 182/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Joan Curià Villaró per canviar el llindar de 
fusta per biguetes de formigó de la porta d’entrada de la vivenda situada al carrer Major, núm. 
10 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 183/14: Atorgar llicència de primera ocupació de l’habitatge del senyor Llorenç Estrada 
Salvany situat al carrer Passeig del Segre, núm. 54 de Sant Llorenç de Montgai. 
 



  

Núm. 184/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora M. Carme Anglès Farrerons per a nou 
subministrament elèctric de 6,92 kw per a bombes de reg situat a la partida Regal, polígon 3, 
parcel.la 92 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 185/14: Contractar el servei de cobertura de les obligacions patronals de l’Ajuntament de 
Camarasa derivades d’accidents de treballs i malalties professionals, així com el control de la 
incapacitat temporal derivada de contingències comunes de tot el personal al servei de 
l’Ajuntament a Mútua Intercomarcal, mútua d’accidents de treball i malalties professionals de la 
Seguretat Social. 
 
Núm. 186/14: Aprovar el Pla de Tresoreria de l’Ajuntament de Camarasa per a l’exercici 2015. 
 
Núm. 187/14: Aprovar el Pla de Disposició de Fons de l’Ajuntament de Camarasa per a 
l’exercici 2015 que recull els criteris a aplicar en l’expedició de les ordres de pagament i l’ordre 
de prioritat de la seva realització.  
 
Núm. 188/14: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 189/14: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple del dia 22 de desembre de 2014.  
 
 
Tercer.- Proposta d’adjudicació de l’obra “Pavimentació i instal.lacions del carrer les 
Voltes, Torregandos i Sant Francesc de Camarasa” 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en data 29 de setembre de 2014, va aprovar l’expedient de 
contractació i el plec de clàusules administratives particulars, mitjançant procediment obert, 
oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, per a la contractació de 
l’obra “Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de 
Camarasa” per l’import de 203.301,37 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
168.017,66 € de pressupost net i 35.283,71 € d’IVA al tipus del 21%. 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 2 de desembre de 2014, va aprovar la relació 
efectuada per la Mesa de Contractació, classificada i valorada, per ordre decreixent, de les 
ofertes presentades i valorades, segons la qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb 
subjecció al plec de clàusules administratives aprovat és la presentada per l’empresa Natur 
Grup Integral, SL pel preu de 134.750,16 € i 28.297,53 € d’IVA. 
 
Relació classificada de les ofertes: 
 

 
Oferta ec. Millores Garanti

a
Sobre C TOTAL 

Natur Grup Integral, SL 40 30 5 25 100
Obra Civil Nadal , SLU 30,9 30 3 21 84,9
Cobra Instalaciones y Servicios, SA 28,5 30 5 17 80,5
Garrofé Roca, SA 22 30 4 16 72
Ribalta i Fills, SA 4,4 30 5 25 64,4
Voltes, SLU 0 10 2 21 33
 
Vist que s’han efectuat els tràmtis reglamentaris per a la correcta tramitació de l’expedient de 
contractació, respecte a la concurrència i publicitat. 
 



  

Atès que l’empresa Natur Grup Integral, SL va constituir en data 10 de desembre de 2014 la 
garantia definitiva per import de 6.737,51 € i ha aportat els certificats d’estar al corrent de la 
Seguretat Social i de les obligacions tributàries. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
 
Primer.- Adjudicar el contracte de l’obra “Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes, 
Torregandos i Sant Francesc de Camarasa” a l’empresa Natur Grup Integral, SL per l’import de 
134.750,16 € i 28.297,53 € d’IVA i un termini d’execució de 2 mesos, amb subjecció als plecs 
de clàusules administratives, al projecte aprovats i a la proposta i millores presentades. 
 
Segon.- L’empresa adjudicatària d’acord amb la seva proposta executarà les millores 1 i 2 
incloses en el plec de clàusules. 
 
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè en el termini de 15 dies hàbils, a comptar 
des de l’endemà de la notificació de l’adjudicació, procedeixi a formalitzar el corresponent 
contracte administratiu. 
 
Quart.- Facultar l’alcalde perquè en nom i representació de la Corporació procedeixi a la 
signatura del corresponent contracte administratiu. 
 
Cinquè.- Notificar aquest acord a les empreses que han participat en el procés de contractació, 
amb indicació dels recursos procedents. 
 
Sisè.- Publicar aquest acord en el Perfil del contractant i en el tauler d’anuncis municipal 
d’acord amb l’establert a l’art. 151.4 del TRLCSP. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014  
 
Vist que el Ple de la Diputació de Lleida de data 27 de novembre de 2014 va aprovar el 
Conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida per al 
desenvolupament del Pla extraordinari d’assistència financera local 2014. 
 
Atès que els crèdits susceptibles de ser inclosos en aquest Pla, reconeguts per la Generalitat 
de Catalunya a data 30 de setembre de 2014 i que corresponen al Fons de Cooperació Local 
ascendeixen a la quantitat de 37.960,85 €. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- L’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Lleida, amb què s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 
2014. 
 
Segon.- D’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Lleida 
un pagament per import de 37.960,85 €  per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té 
amb la Generalitat de Catalunya corresponents al Fons de Cooperació Local (FCL)-
ajuntaments en data de 30 de setembre de 2014. 
 
Tercer.- En garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets 
de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Lleida, de forma que, per 



  

quedar alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a 
aquesta Diputació. 
 
Quart.- L’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència 
Financera Local 2014 exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes 
d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació del Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de 
la Noguera, els municipis de Balaguer, Os de Balaguer, Camarasa, Àger i les Avellanes, i 
l’Associació PAS en relació a la ruta turística i cultural “El Camí” al seu pas per la 
comarca 
 
Vist que el Consell Comarcal de la Noguera i els ajuntaments de la comarca compten entre els 
seus objectius i línies d’actuació la promoció de l’economia local a través, entre d’altres, de 
l’impuls d’un turisme basat en la cultura, la natura i la realitat social, que sigui respectuós amb 
l’entorn i amb la seva identitat i que aporti prosperitat als seus habitants. 
 
Vist que l’Associació PAS coordina la implantació, el manteniment i la dinamització del projecte 
anomenat “El Camí”, que té com a finalitat promoure el coneixement i l’arrelament territorial i 
cultural de tots els habitants del país, així com promoure un turisme cultural, sostenible i 
desestacionalitzat, mitjançant un recorregut senyalitzat per la cultura, la història, el paisatge i 
l’esperit de les terres de parla catalana, projecte elaborat a partir de la participació de les 
persones, entitats i institucions de cada territori i que integra els recursos turístics i culturals 
existents. 
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal de la Noguera, els 
municipis de Balaguer, Os de Balaguer, Camarasa, Àger i les Avellanes, i l’Associació PAS en 
relació a la ruta turística i cultural “El Camí” al seu pas per la comarca que consta com a annex 
a aquest acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a les entitats signants. 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta de sol.licitud d’ajut directe en espècie a la Diputació de Lleida per a la 
millora de l’accés a l’Espai Orígens. 
 
Vist que l’any 2012 es va obrir al públic l’Espai Orígens, centre destinat a l’impuls i divulgació 
del patrimoni històric i arqueològic de la Ruta dels Orígens, itinerari científic-turístic pel Pirineu i 
Pre-pirineu català sobre l’orígen de l’Univers, de la Terra, de les Espècies i de la Humanitat. 
 
Atès que manca encara la pavimentació de l’accés des de la carretera C-13 i la urbanització de 
l’exterior del recinte i aparcament. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut directe en espècie per a la millora de l’accés 
a l’Espai Orígens des de la carretera C-13 pk 0+044, obres complementàries, accés nord, pk 
0+050 al pk 0+144 que ascendeix a la quantitat de 50.000 €. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
Setè.- Proposta d’acord d’autorització a la Diputació de Lleida per a l’execució d’obres a 
la xarxa viària municipal 
 
Atès que el Servei d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida ha redactat el document 
tècnic Projecte reduït. Millora de l’accés al Centre de recerca, formació i divulgació apícola 
Montroig des de la carretera C-13, pk 0+044. TM de Camarasa. Obres complementàries, accés 
nord, pk 0+060 al pk 0+144, amb un pressupost d’execució per contracta de 50.000 €. 
 
Atès que del seu contingut es desprèn que l’obra s’executa per millorar la xarxa viària del 
municipi i que és voluntat de la Diputació de Lleida assumir l’execució de l’obra i el finançament 
íntegre del seu cost, ja que es tracta d’un vial que té un caràcter d’interès supramunicipal. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el  Projecte reduït. Millora de l’accés al Centre de recerca, formació i 
divulgació apícola Montroig des de la carretera C-13, pk 0+044. TM de Camarasa. Obres 
complementàries, accés nord, pk 0+060 al pk 0+144. 
 
Segon.- Autoritzar a la Diputació de Lleida la contractació i l’execució de les obres incloses en 
el projecte abans esmentat. 
 
Tercer.- Manifestar davant la Diputació de Lleida la plena disposició municipal dels terrenys i 
de serveis. 
 
Quart.- Disposar que l’Ajuntament de Camarasa, una vegada executada les obres es farà 
càrrec del manteniment i conservació del vial. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost de 2014  
 
Per Decret d’alcaldia de data 15 de desembre de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de l’exercici 2014. 
  
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 de crèdit entre partides pressupostàries i  subjecció a les 
disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 16 de desembre de 2014 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. 5 del pressupost de l’any 2014 per 
import de 0,00 € que cal finançar amb transferències de crèdit entre partides pressupostàries i  
subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
 
 
 
 
 
 
A.- PRESSUPOST DE DESPESES 
 

Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

32 143 Altre personal 18.000,00 81,11 18.081,11
32 130 Personal laboral 21.500,00 -81,11 21.418,89
15 210 Reparació infraestructura 38.000,00 35,57 38.035,57
16 214 Reparació elements transport 2.887,36 78,65 2.966,01
92 22103 Combustibles i carburants 15.000,00 596,39 15.596,39
33 22199 Subministraments 3.549,67 105,92 3.655,59
33 22609 Activitats culturals i esportives 35.587,12 929,87 36.516,99
15 22706 Estudis i treballs tècnics 8.475,00 434,23 8.909,23
33 203 Arrendaments maquinària 1.000,00 -743,48 256,52
15 22604 Jurídics i contenciosos 6.000,00 -486,15 5.513,85
91 23000 Indemnitz. òrgans de govern 500,00 -500,00 0,00
92 23120 Indemnitz. personal no directiu 500,00 -451,00 49,00
 TOTAL 0,00 
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DESPESES:  0,00 € 
 
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. 
 
 
Novè.- 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
Pere Salinas Fortuny Despeses arqueòlegs Monteró 585,20
Pere Salinas Fortuny Aigua llar infants 633,60
Pere Salinas Fortuny Despeses festes majors 555,50
Germans Escolà i Olives, SL Obertura carrer Vall per connexions 718,09
Consell Comarcal Recollida escombraries setembre 2.514,60
Consell Comarcal Recollida escombrariers octubre 2.514,60
Consell Comarcal Servei abocador octubre 583,00
Consell Comarcal Servei at. domiciliària 3T 1.723,46
Caixabank Préstec obres casal 12.109,94



  

Societat General d’Autors Cànon drets festes majors 925,73
Confederació Hidrogràfica Ebre Cànon abocament 2013 Sant Llorenç  845,51
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:00 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 


