
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 27 d’octubre 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 
 
Excusen la seva absència els regidors Sr. Fausto Torres Ramírez i 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 29 de setembre 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 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. 141/14: Atorgar llicència municipal d´obres a l´empresa Agrojoma, SCP per a la 
construcció d´una explotació ramadera bovina de 442,86 m2. per a allotjar un total de 120 
places de vedells, a la finca 192, del polígon 5, de Camarasa. 
 
Núm. 142/14: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Teresa Gomariz Motos per a 
refer les parets existents de tancament de la finca situada al carrer Pont, núm. 15, de 
Camarasa. 
 



  

Núm. 143/14: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Pilar Curià Caelles per a canviar 
la banyera per plat de dutxa al bany de la vivenda situada al carrer Castell, 32, de Camarasa. 
 
Núm. 144/14: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Escolà Olives per a refer 7 m. 
de la paret de tancament del pati de la vivenda situada al carrer Teuleria, 8, de Camarasa. 
 
Núm. 145/14: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Llop Clariana per a sanejar i 
rejuntar amb morter 10 m2. de la paret de pedra de la vivenda situada al carrer Sant Pere, 13, 
i, 6 m2. de la paret de pedra de la vivenda situada al carrer Sant Pere, 16, de Camarasa. 
 
Núm. 146/14: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Victorina Tribó Agustí per a 
substituir biga de formigó aluminosa de 4 m. de llargada, a la vivenda situada al carrer Rafel de 
Casanova, 9, de Camarasa.  
 
Núm. 147/14: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Núria Curià Casanoves per a 
l´arranjament de 2 m2. de la paret de pedra del corral situat al carrer les Voltes, 26, de 
Camarasa. 
 
Núm. 148/14: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Martí Mayora Enrech per a canviar 
la banyera per plat de dutxa al bany de la vivenda situada al carrer Bruc, 9, de Camarasa. 
 
Núm. 149/14: Atorgar llicència municipal d´obres a Endesa Generación, SA, per a la realització 
dels treballs del “Projecte d´Injecció en diversos trams del dic de l´embassament de Sant 
Llorenç de Montgai,”. 
 
Núm. 150/14: Aprovar les línies fonamentals del pressupost municipal de l’exercici 2015, 
elaborat per aquesta Corporació local, estimant els drets i les obligacions reconegudes netes 
per import de 880.000 €. 
 
Núm. 151/14: Iniciar expedient de baixa d´ofici per la inscripció indeguda en el padró municipal 
d´habitants. 
 
Núm. 152/14: Cedir al grup de socis del ball l´ús del Casal Cultural de Camarasa per a celebrar 
les sessions de ball dels diumenges a la tarda relacionats en la seva sol.licitud des del mes 
d’octubre de 2014 al mes d’abril de 2015. 
 
Núm. 153/14: Cedir  a l´escola  Antaviana l´ús del camp de futbol, vestidors de les piscines i 
casal cultural per a la realització de les colònies amb els alumnes de cicle superior, previstes 
per als dies 8, 9, i 10 d´octubre de 2014. 
 
Núm. 154/14: Autoritzar a en Pau Freixanet Mateo la instal.lació de dues arnes destinades a la 
producció de mel en règim d´autoconsum de manera estant sobre la finca 109 del polígon 5, 
partida Cami de les Pedres i dues arnes sobre la finca 251 del pológon 6, de Camarasa, 
partida Camí de Cubells, sotmesa al compliment de les condicions establertes. 
 
Núm. 155/14: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 156/14: Convocatòria de la sessió del Ple del dia 27 d’octubre de 2014.  
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost municipal de l’exercici 2015, bases 
d’execució i plantilla orgànica. 
 



  

Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2015, 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 162 a 171 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, els articles 2 a 23 del 
RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, i 
els articles 11 i següents de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, i l’annex a aquesta proposta. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 21 d’octubre de 2014 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 2015, d’acord amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu 
del deute públic, juntament amb les bases d’execució, que es fixa en la quantitat de 909.000 € 
segons resulta del següent resum per capítols: 
 
Classificació econòmica de l’estat de despeses 
 
Capítol Denominació Euros
  
A) OPERACIONS NO FINANCERES 716.400
  
A.1 Operacions corrents 681.000
1 Despeses de personal 217.000
2 Despeses corrents en béns i serveis 233.730
3 Despeses financeres 49.870
4 Transferències corrents 180.400
5 Fons de contingència 0
  
A.2 Operacions de capital 35.400
6 Inversions reals 35.400
7 Transferències de capital 0
  
B)  OPERACIONS FINANCERES 192.600
  
8 Actius financers 0
9 Passius financers 192.600
  
 TOTAL DESPESES 909.000
 
 
Classificació econòmica de l’estat d’ingressos 
 
Capítol Denominació Euros
  
A) OPERACIONS NO FINANCERES 909.000
  
A.1 Operacions corrents 880.000
1 Impostos directes 485.400
2 Impostos indirectes 13.700



  

3 Taxes, preus públics i altres ingressos 124.400
4 Transferències corrents 241.700
5 Ingressos patrimonials 14.800
  
A.2 Operacions de capital 29.000
6 Alienació d’inversions reals 0
7 Transferències de capital 29.000
  
B)  OPERACIONS FINANCERES 0
  
8 Actius financers 0
9 Passius financers 0
  
 TOTAL INGRESSOS 909.000
 
 
Segon.- Aprovar el sostre màxim de despesa no financera per al pressupost de 2015 per 
l’import de 804.218,64 € d’acord amb el detall següent: 
 
Capítol  Euros
  
1 + Despeses de personal 228.842,34
2 + Despeses corrents en béns i serveis 292.668,93
3 + Despeses financeres 59.628,61
4 + Transferències corrents 179.111,09
6 + Inversions reals 106.924,57
7 + Transferències de capital 0,00
  
 TOTAL LIQUIDACIÓ DESPESES  2013 867.175,54
  
3 - interesos del deute (préstecs) -58.267,45
4 - Transferències corrents -67.025,26
7 - Transferències de capital -67.695,38
  
 TOTAL DESPESA COMPUTABLE 2015 674.187,45
  
 X 1,7% taxa de referència de creixement 

PIB 
11.461,19

 +/- canvis normatius de recaptació  0
  
 TOTAL LÍMIT DE DESPESA 

COMPUTABLE 2015 
685.648,64

  
3 + Despeses financeres préstecs  46.870,00
4 + Transferències corrents 42.700,00
7 + Transferències de capital 29.000,00
  
 TOTAL DESPESA MÀX. NO FINANCERA 

2015 
804.218,64

   
9 + Passius financers (préstecs) 192.600,00
  



  

 LÍMIT MÀX. PRESSUPOST 2015 996.818,64
 
Tercer.- Elaborar i aprovar un pla econòmic i financer a 1 any de conformitat amb l’article 23.4 
de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i 
presentar-ho, en el termini d’un mes des de l’incompliment, al Ple per a la seva aprovació que 
es farà efectiva en el termini de dos mesos des de la seva presentació. 
 
Quart.- 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. 
 
Cinquè.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Sisè.- Exposar al públic el pressupost general per a l’any 2015, 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. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació i modificació d’ordenances municipals i fiscals per a l’any 
2015 i següents 
 
A la vista de les necessitats que el municipi té plantejades i que requereixen l’actuació de 
l’administració municipal, cal aprovar unes noves ordenances municipals i fiscals per al proper 
exercici 2015 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 15 d’octubre 
de 2014 i ha presentat un esborrany de projecte de les noves ordenances municipals i fiscals 
següents, a més de l’estudi tècnic-jurídic-econòmic, de data 20 d’octubre de 2014, de la taxa 
que es posa a aprovació: 
 
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del  
domini públic local de les instal.lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i 
hidrocarburs. 
- Ordenança reguladora de l’administració electrònica 
- Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 



  

 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2015 i següents les noves ordenances 
municipals i fiscals següents : 
 
- Ordenança fiscal reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del  
domini públic local de les instal.lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i 
hidrocarburs. 
- Ordenança reguladora de l’administració electrònica 
- Ordenança de creació i funcionament del registre electrònic 
 
Segon.- Derogar l’actual ordenança núm. 43 reguladora de la taxa per la utilització privativa del 
domini públic local per als exercicis 2015 i següents. 
 
Tercer.- 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. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Donar compte de l’informe del secretari-interventor relatiu al compliment de la 
llei de mesures de lluita contra la morositat a 30 de setembre de 2014 (3r. trimestre 2014) 
 
 
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 2014 
següent: 
 
Primer.- Que en data 30 de setembre de 2014 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 de la data de conformitat de la factura és de 422 euros, segons la relació 
comptable que figura com annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures 
pendents de pagar de 4. 
 
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 conformitat de factura. 
 
Tercer.- Que a data 30 de setembre de 2014 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 2014.  
 
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. 
 
 
Sisè.- Donar compte al Ple de l’informe sobre les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació corresponents al 3r. Trimestre de 2014. 
 
L’alcalde-president dóna compte de l’informe emès pel secretari-interventor en data 13 
d’octubre de 2014 relatiu al compliment de les obligacions trimestrals de subministrament 
d’informació corresponents al 3r. Trimestre de 2014 següent: 
 
 
a) Estat d’execució del pressupost a 30 de setembre de 2014 (3r. trimestre 2014) 
 
 
  

INGRESSOS 
Previsions 
inicials 

Estimació 
Previsions 
Definitives 

Drets 
reconeguts  
nets 

Recaptació 
líquida 

Recaptació 
Líquida 
Ex. tancats 

       
1 Impostos directes 457.200,00 457.200,00 341.512,08 329.906,02 85.988,47
2 Impostos indirectes 13.700,00 13.700,00 11.589,26 11.589,26 0,00
3 Taxes i altres ingressos 107.200,00 158.550,48 36.658,29 36.434,36 109.671,50
4 Transferències corrents 256.500,00 265.982,27 264.388,68 136.757,97 65.847,30
5 Ingressos patrimonials 21.400,00 21.400,00 16.301,11 16.301,11 7.819,78
6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Transferències de capital 0,00 151.673,60 0,00 0,00 61.695,38
8 Actius financers 0,00 5.705,61 0,00 0,00 0,00
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
       
 TOTAL INGRESSOS 856.000,00 1.074.211,96 670.449,42 530.988,72 331.022,43
 
    
  

DESPESES 
Crèdits 
inicials 

Estimació 
Previsions 
Definitives 

Obligacions 
Reconeg. 
netes 

Pagaments 
líquids 

Pagaments  
Líquids 
Ex. tancats 

       
1 Despeses de personal 221.700,00 225.932,10 161.440,04 161.440,04 4.678,35
2 Despeses corrents en béns i serveis 247.400,00 251.164,53 212.229,11 208.990,70 16.105,06
3 Despeses financeres 58.500,00 58.500,00 42.148,72 42.148,72 0,00
4 Transferències corrents 156.400,00 156.400,00 86.516,02 86.516,02 49.776,94
5 Fons de contingencia  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Inversions reals 9.200,00 219.415,33 6.866,19 6.866,19 30.588,02
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9  Passius financers 162.800,00 162.800,00 104.873,09 104.873,09 0,00
   
 TOTAL DESPESES 856.000,00 1.074.211,96 614.073,17 610.834,76 101.148,37
 

 
 
 



  

 
b) Estabilitat pressupostària 
 
L’equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels capítols 1 al 7 del pressupost de 
despeses i dels capítols 1 al 7 d’ingressos. L’objectiu d’estabilitat pressupostària s’indentificarà 
amb una situació d’equilibri o superàvit estructural: 
 
Capítols 1 a 7 d’ingressos = 670.449,42 > 505.961,67 Capítols 1 a 7 de despeses 
 
Per tant, ens trobem davant una situació de superàvit per import de 164.487,75 €. Després 
dels ajustos SEC per import de 6.505,89 € aplicats el càlcul de l’estabilitat pressupostària 
quedaria amb un superàvit estructural per import de 170.993,64 euros. Es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària. 
 
c) Regla de la despesa 
  
Es compleix amb la regla de la despesa i el límit màxim de despesa no financera. El límit 
màxim de despesa no financera aprovat per l’Ajuntament per a l’exercici 2014 després de 
modificacions és de 1.117.902,25 €. La despesa màxima no financera a 30 de setembre de 
2014 és de 515.164,02 €. 
 
d) Compliment de l’objectiu del límit del deute 
 
Per al compliment de la sostenibilitat financera l’estalvi net ha de ser positiu i el rati legal de 
deute viu inferior al 110% dels ingressos corrents liquidats. S’incompleix el límit del deute atès 
que és de 137,11%. 
 
Informe del nivell de deute viu a 30 de setembre de 2014 
 
 Pendent inicial Amortitzacions Pendent   a 

30/09/2014 
   
Deutes amb entitats de crèdit 744.898,52 85.827,97 659.070,55 
Deutes amb adm. Públiques 609.443,95 19.045,12 590.398,83 
Devolució tributs de l’Estat 22.110,39 6.505,89 15.604,50 
   

TOTAL DEUTE VIU 1.376.452,86 111.378,98 1.265.073,88 

 
e) Conclusions 
 
En base als càlculs detallats a l’expedient motiu d’aquest informe sí es compleix l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària i la regla de la despesa, però no el principi de sostenibilitat 
financera perquè el rati legal de deute viu és superior al 110% dels recursos ordinaris de 
l’Ajuntament. 
 
En la liquidació de l’exercici pressupostari 2014, tenint en compte que el rati de deute viu 
seguirà essent superior al 110%, s’haurà de donar trasllat del mateix a l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma que exerceixi la tutela financera (Departament d’Economia i Coneixement 
de la Generalitat de Catalunya), en el termini de 15 dies hàbils, comptats des de l’aprovació del 
Ple i l’elaboració d’un Pla econòmic-financer, tot això d’acord amb l’article 16.2 del Reial Decret 
1463/2007 de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 
18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat pressupostària en la seva aplicació a les entitats 
locals, i l’article 21 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 
 



  

Per tant es proposa l’adopció d’aquest acord: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament de data 
13 d’octubre de 2014 sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 
corresponents al 3r. trimestre de 2014 d’acord amb l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per 
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
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. 
 
 
Setè.- Proposta aprovació de padrons de taxes i terminis de cobrança 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa reguladora del trànsit de bestiar que ascendeix a la 
quantitat de 3.452 € corresponent a l’exercici de 2014. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar els padró corresponent a la taxa reguladora del trànsit de bestiar 
corresponent a l’exercici de 2014. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 28 d’octubre de 2014  fins al 29 de desembre de 2014 
- període impositiu: a partir del dia 30 de desembre 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 s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’informe sobre llicència d’obres en sòl no urbanitzable. Projecte de 
rehabilitació de la masia aïllada Casa Cotó de l’Ametlla del Montsec. 
 
Examinat el projecte presentat pels senyors Pere Pons i Cristina Benítez per a la rehabilitació 
de la masia aïllada Casa Cotó, situada sobre la finca 133 del polígon 12 del nucli de l’Ametlla 
del Montsec, sòl no urbanitzable. 
 
Vist que l’expedient s’ha exposat a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci 
publicat al BOP de Lleida núm. 41 de 28 de febrer de 2014, al diari segre de 27 de febrer de 
2014, al tauler d’anuncis i web de l’Ajuntament, i que durant aquest termini no s’han presentat 
al.legacions ni reclamacions en contra. 
 
Vistos els informes favorables de secretaria en relació a la tramitació de l’expedient i del tècnic 
municipal en relació a la rehabilitació proposada. 



  

 
Vistos els informes dels organismes que es relacionen: 
 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, emès en data 11 
de març de 2014. Favorable 
- Departament de Cultura, emès en data 4 de març de 2014. Favorable. No afecta a cap 
jaciment arqueològic o paleontològic conegut i documentat a la Carta Arqueològica de la 
Noguera. 
- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 27 de febrer de 2014. 
- Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, emès en data 9 de maig de 2014. Favorable. 
- Oficina Territorial d’Acció i Avaluació ambiental emès en data 12 de juny de 2014. Favorable. 
- Informe de la Direcció General de Turisme, sol.licitat en data 28 d’abril de 2014. 
- Informe de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme, sol.licitat en data 28 
d’abril de 2014. 
Vist el disposat a l’article 47.3, 50, 51 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte presentat pels senyors Pere Pons i Cristina 
Benítez per a la rehabilitació de la masia aïllada Casa Cotó, situada sobre la finca 133 del 
polígon 12 del nucli de l’Ametlla del Montsec, sòl no urbanitzable. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a  Lleida, als efectes previstos a l’article l’article 48.2 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, modificat 
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis 
d’assistència tècnica informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Camarasa 
 
Per tal de garantir els drets dels ciutadans reconeguts a l’art. 6 de la Llei 11/2007, de 22 de 
juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i poder desenvolupar les 
competències previstes als art. 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local, fent ús de sistemes informatitzats i d’accés electrònic, l’Ajuntament requereix 
d’un suport tècnic extern que li permeti una gestió informatitzada de les seves funcions i de les 
relacions amb els ciutadans. 
 
La Diputació de Lleida, en l’exercici de les seves competències de cooperació local, disposa 
dels mecanismes tècnics i lògics suficients per tal de facilitar la gestió als municipis de les 
seves competències, entre les que destaquen: la gestió del padró d’habitants, la gestió 
tributària, el registre d’acords, el registre d’entrada i sortida, la gestió d’expedients iniciats a 
l’Ajuntament, la recaptació voluntària i qualsevol altra actuació que requereixi l’assistència 
tècnica i informàtica que li pugui proporcionar. 
 
L’Ajuntament considera d’interès l’oferiment de la Diputació per col.laborar en la gestió i rebre 
l’assistència tècnica necessària per al compliment de les seves competències. 
 
Per això es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar el Conveni d’encàrrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica 
informàtica per la Diputació de Lleida a l’Ajuntament de Camarasa d’acord amb la proposta que 
s’adjunta com a annex. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Proposta d’aprovació i pagament de subvencions 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions següents: 
 
Entitat Concepte Import 
   
AMPA Escola Dos Rius Activitats curs 2014-15 600 
Associació de Ball Temporada 2014-15 300 
Penya Blaugrana Activitats 2014 300 
Penya Blaugrana 7ª Trobada de penyes de Ponent Nord 300 
Associació de Dones Activitats 2014 300 
Geganters i Grallers Activitats 2014 300 
Associació Germanor Festà 24è aniversari 300 
Associació Joves Camarasa Activitats 2014 300 
Associació Joves St. Llorenç Activitats 2014 300 
Parròquia de Camarasa Despeses 2014 300 
Reg de la Roda Despeses reixes protecció reg 150 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- 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 octubre 6.000,00
Estació Servei Térmens, SL Gasoil 1.248,21
Estanislao Profitós Cerveró Arranjament camins ermites 1.346,73
Ferran Martí Marigot Treballs piscines, escoles i material 492,43
Consell Comarcal Recollida escombraries juliol 2.514,60
Consell Comarcal Serveis socials 4T 912,39
Consell Comarcal Servei abocador juliol 658,40
ABSIS Manteniment informàtic 4T 579,47
Electricitat Pijuan, SL Reparació enllumenat 995,70
Caixabank Préstec obres i inversions 2010 14.148,46
Arids Daniel, SA Formigó carrers 793,16
Instal.lacions Balaguer, SL Reparació depuradora piscines 739,61
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 



  

 
 
 
Dotzè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta si el treballador Alin encara està contractat. El senyor alcalde 
contesta que ja no.  
També pregunta quin horari fan els treballadors de carrer? El senyor alcalde respon que de 7 a 
3 però que a vegades fan matí i tarda. El senyor alcalde pregunta per què? El senyor Farrús 
contesta que fins a les 8 del matí no s’hi veu. 
 
El senyor Farrús pregunta on es podrà votar el 9-N. El senyor alcalde contesta que a 
l’Ajuntament. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:15 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 


