
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 29 de setembre de 2014 
 
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. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
 
Excusen la seva absència els regidors Sr. Antonio Torres Canut 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 28 de juliol 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. 120/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Miquel Guillaumet Gili per arrebossar 100 m2 
de parets de la cabana situada als afores, partida Camí de les pedres, polígon 5, parcel.la 36 
de Camarasa. 
 
Núm. 121/14: Aprovar el projecte d’acció d’experiència laboral per a la contractació d’una 
persona a jornada completa per a tasques de suport als serveis de manteniment municipal i 
sol.licitar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Consell Comarcal de la Noguera, la tramitació d’un ajut per import de 8.193,60 €. 
 



  

Núm. 122/14: Incoar expedient contra Grupo Renta JBP, SL amb caràcter urgent d’ordre 
d’execució i ordenar la realització immediata sense audiència prèvia i sota la direcció dels 
serveis tècnics municipals, de les obres per al restabliment de les condicions de seguretat i 
estabilitat de les finques situades als carrers Vall, 21 i al mur de contenció de la finca situada al 
carrer Sant Isidre, 12 de Camarasa, i procedir a l’adjudicació de les obres per contracte menor 
a l’empresa Estanislao Profitós Cerveró per import de 6.000 € + IVA. 
 
Núm. 123/14: Prorrogar el contracte de data 1 de juliol de 2014 del senyor Alin Laptuca amb 
categoria de peó de manteniment per a la realització de tasques de suport al serveis de 
manteniment municipals fins el dia 31 d’agost de 2014.  
 
Núm. 124/14: Autoritzar a l’Associació de Dones de Camarasa poder disposar d’un espai de la 
piscina gran per a la realització de l’activitat d’Aiguagym durant el mes d’agost de 2014 els 
dilluns i dimecres de 20 a 21 hores. 
 
Núm. 125/14: Atorgar llicència municipal de primera ocupació de l’habitatge situat al carrer 
Roger de Làuria, núm. 22 de Camarasa titularitat del senyor Jaume Farré Vergé. 
 
Núm. 126/14: Cedir a l’Associació de Dones de Camarasa l’ús de la plaça major el dia 10 
d’agost de 2014, de 18 a 22 hores, per a la celebració del mercat de segona mà.  
 
Núm. 127/14: Atorgar llicència d’obres a Promotora Social Empresarial, SL per a fer un muret 
de peces de formigó per tal d’evitar inundacions a la paret del magatzem situat al carrer 
Montroig s/n. de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 128/14: Autoritzar al senyor Manel Garcia la instal.lació de 5 arnes per a consum propi 
sobre la finca situada als afores, partida Palous, polígon 4, parcel.la 467 de Camarasa. 
 
Núm. 129/14: Autoritzar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural la realització dels treballs d’arranjament de la pista forestal des del Turó de les Torres a 
Sant Jaume de Casp fins a Molí Nou de Cal Forner de l’Ametlla del Montsec en el tram situat al 
municipi de Camarasa. 
 
Núm. 130/14: Autoritzar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural la realització dels treballs de prevenció de grans incendis forestals mitjançant la creació 
d’una zona estratègica al camí del Mas del Rata. 
 
Núm. 131/14: Declarar la innecessarietat de llicència de parcel.lació de la finca rústica de 
regadiu situada al polígon 2, parcel.la 283 de Camarasa titularitat del senyor Jaume Baldomà 
Suria. 
 
Núm. 132/14: Atorgar llicència municipal d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, SLU per a 
l’execució de les obres del projecte d’adequació de la línia aèria d’alta tensió 110 KV Santa 
Margarida-Cervera-Camarasa. 
 
Núm. 133/14: Atorgar llicència municipal d’obres a Endesa Generación, SA per a l’execució 
dels treballs de manteniment bianuals dels canals de Balaguer, Térmens i Lleida. 
 
Núm. 134/114: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Montané Porta per a nivellar la vorera 
de la sortida del pati-corral situat al carrer Passeig del Segre, núm. 22 de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
 
 



  

 
 
Núm. 135/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Joan Carles Curià Martínez per a la reparació 
de l’antena de TV i instal.lació de dos aparells d’aire condicionat a la vivenda situada al carrer 
Passeig del Segre, núm. 38-B de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 136/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Emili Bladé Duró per a la reforma i 
manteniment de la teulada de la vivenda situada al carrer Carreró, núm. 1-3 de Camarasa. 
 
Núm. 137/14: Autoritzar a la senyora Àngels Chamorro López la celebració d’una festa popular 
a les piscines municipals el dia 6 de setembre de 2014. 
 
Núm. 138/14: Autoritzar a la Penya Blaugrana de Camarasa l’ús del Casal Cultural i la pista 
poliesportiva per a la celebració dels actes del 10è. Aniversari el dia 20 de setembre de 2014. 
 
Núm. 139/14: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 140/14: Convocatòria de la sessió plenària ordinària del dia 29 de setembre de 2014. 
 
 
Tercer.- Proposta de contractació de l’obra titulada “Pavimentació i instal.lacions del 
carrer les Voltes, Torregandos i Sant Francesc” de Camarasa 
 
Per Providència d’alcaldia de data 15 de setembre de 2014 es va incoar expedient 
administratiu per a la contractació de l’obra titulada “Pavimentació i instal.lacions del carrer les 
Voltes, Torregandos i Sant Francesc” de Camarasa, obra inclosa al PUOSC 2011 amb el núm. 
624, motivant la seva necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. 
 
Vist que el projecte per a l’execució de l’obra esmentada redactat pel senyor Josep M. Profitós 
Jové ascendeix a la quantitat de 203.301,37 €, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 
168.017,66 € de pressupost net i 35.283,71 € d’IVA, i aprovat definitivament pel Ple de 
l’Ajuntament.  
 
Ateses les característiques de l’obra sembla que el procediment més adequat és el de 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, 
d’acord amb allò que disposa l’article 157 a 161 del RDL 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). 
 
Vist l’informe d’intervenció, de data 17 de setembre de  2014, on s’estableix que el pressupost 
d’aquesta obra suposa el 23,75% en relació als recursos ordinaris del pressupost vigent 
(856.000 €). 
 
Atès que en data 17 de setembre de 2014 s’ha emès informe de secretaria sobre la legislació 
aplicable i el procediment a seguir, i vist que de conformitat amb el mateix l’òrgan competent 
per aprovar i adjudicar el contracte és el Ple de l’Ajuntament perquè l’import del contracte 
ascendeix a la quantitat de 203.301,37 € IVA inclós, i per tant, supera el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que en data 16 de setembre de 2014 es va emetre informe favorable pels serveis tècnics 
municipals, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars 
que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 



  

Vist que en data 17 de setembre de 2014 l’interventor ha informat que l’Ajuntament compta 
amb l’oportuna consignació pressupostària i suficient a la partida 45 609 del pressupost de 
l’exercici 2014. 
 
 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert a l’article 110 i a 
la disposició addicional segona del TRLCSP, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que han de regir la 
contractació de l’obra titulada “Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes, Torregandos i 
Sant Francesc” de Camarasa per un import de 203.301,37 €, IVA inclòs, amb el desglossament 
següent: 168.017,66 € de pressupost net i 35.283,71 € d’IVA, amb un termini d’execució de 2 
mesos. 
 
Segon.- Aprovar l’expedient de contractació, mitjançant procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació, convocant la seva 
licitació i tramitació. 
 
Tercer.- De conformitat amb el plec de clàusules administratives particulars fixar en 26 dies 
naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors des de la publicació al BOP de 
Lleida, al tauler d’anuncis municipal i al Perfil del contractant de l’anunci de licitació. 
 
Quart.- Autoritzar la despesa per import de 203.301,37 €, IVA inclòs per finançar l’obra amb 
càrrec a la partida 45 609 del pressupost de l’exercici 2014. 
 
El senyor Jaume Farrús manifesta que si hi ha alguna cosa que es puguin guanyar els del 
poble que es quedi al poble. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
  
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del pressupost de 2014  
 
Per Decret d’alcaldia de data 15 de setembre de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit núm. 2  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, crèdit extraordinari i  
subjecció a les disposicions vigents. 
 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 17 de setembre 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. 2 del pressupost de l’any 2014 per 
import de 14.910,59 € que cal finançar amb transferències de crèdit entre partides 
pressupostàries, crèdit extraordinari 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 

15 130 Laboral fix manteniment 19.300,00 232,10 19.532,10
15 143 Altre personal manteniment 20.800,00 2.000,00 22.800,00
32 143 Altre personal llar infants 16.000,00 2.000,00 18.000,00
16 214 Elements de transport 2.000,00 887,36 2.887,36
92 22601 Atencions protocolàries 200,00 175,70 375,70
92 22603 Publicació diaris oficials 2.000,00 255,05 2.255,05
33 22609 Festes populars 32.000,00 2.446,42 34.446,42
16 633 Inversions millora servei aigua 0,00 6.913,96 6.913,96

 TOTAL 92.300,00 14.910,59 107.210,59
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DESPESES:   14.910,59 € 
 
 
B.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

48 De famílies i institucions 5.000,00 9.482,27 14.482,27
761 Diputació, subv. inversions 

millora servei aigua 
0,00 5.428,32 5.428,32

 TOTAL 0,00 14.910,59 14.910,59
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS:   14.910,59 € 
 
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. 
 
 
 
Cinquè.- Moció de suport del món local a la convocatòria de consulta sobre el futur 
polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014  
 
Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur 
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i 
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 



  

supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va 
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

 

 

 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les 
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via 
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de 
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític 
perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a 
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social 
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i 
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota 
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 
socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per 
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i 
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un 
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així 
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i 
que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 



  

coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 

 

 

Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre 
el compromís de l’Ajuntament de Camarasa amb la realització de la mateixa, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la participació. 

Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 
de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i 
participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 
majoritària del poble català i dels seus representants. 

Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president 
de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 
parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern 
Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 
president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la 
Comissió Europea. 

Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació amb 5 vots a favor (2 de CiU, 2 d’IpC Entesa i 1 d’IpC Progrés Municipal). 

 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs setembre 6.000,00
Casiano Gardeñes Llorens Vermout popular 11 de setembre 634,35
Francesc Escolà Solà Servei manteniment piscines 1.096,74
Francesc Escolà Solà Servei socorrisme piscines 9.540,85
Consell Comarcal Recollida escombraries maig 2.514,60
Consell Comarcal Cànon residus 2T 1.555,35
Consell Comarcal Servei deixalleria 2T 781,03
Consell Comarcal Servei abocador juny 680,40
Esport Dinàmic Estades esportives 1.572,30
Consell Comarcal Servei atenció domiciliària 2T 1.723,46
Oscar Nadal Membrive Reparació fuita aigua ctra. St. Llorenç 5.853,98
Estanislao Profitós Cerveró Reparació mur contenció Av. St. Isidre 7.869,84
Consell Comarcal Recollida escombraries juny 2.514,60
Caixabank Préstec casal 12.258,60



  

Arids Daniel, SAq Formigó carrers 642,06
Associació amics cobla 11 set. Sardanes 11 de setembre 800,00
Antoni Bertran Gaspà Reparació porta basculant casal 502,15
 
El senyor Jaume Farrús pregunta on es va produir aquesta fuita d’aigua. El senyor Joan Carles 
Curià, regidor d’obres i urbanisme contesta que es va produir a la cruïlla entre el carrer la 
Betller i la carretera, que el tub estava tallat i cada vegada que hi havia pluges s’inundava tot. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:30 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 


