
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 28 d’abril de 2014 
 
Essent les 21:40 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, regidor 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
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 posa a votació no entrar a conèixer el punt cinquè –Proposta 
de modificació d’ordenances municipals- de l’ordre del dia. S’aprova per unanimitat. 
 
Seguidament es procedeix a conèixer els assumptes restants 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 31 de març 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. 36/14: Procedir al pagament a les senyores Miret Montané de l’import de 16.810,50 € 
corresponent a la indemnització de la reparcel.lació de la Unitat d’Actuació UA-2 i deduir 
d’aquesta quantitat l’import de 10.417,78 € de les quotes d’urbanització núm. 5, 6 i 7 pendents. 
 



  

Núm. 37/134: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Rosa Salud Gardeñes per fer una 
paret de tancament al pati situat al carrer Sant Martí, núm. 14 de Camarasa. 
 
Núm. 38/14: Delegar al regidor senyor Joan Carles Curià la facultat d’emetre la resolució 
definitva en l’expedient de llicència d’obres per pavimentar la part davantera de la masia 
situada als afores, polígon 4, parcel.la 568 sol.licitada pel senyor Josep M. Masagué 
Guillaumet. 
 
Núm. 39/14: Aprovar la liquidació de la taxa per l’ocupació del domini públic local amb línies 
elèctriques i torres pel transport d’energia elèctrica favor de l’empresa Endesa Distribución 
Elèctrica, SAU per l’import de 64.913,86 € i de l’empresa Red Eléctrica de España, SAU per 
l’import de 184.389,27 €. 
 
Núm. 40/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Mercè Salse Baldomà per a repassar la 
teulada de la masia Era Salse situada al polígon 2, parcel.la 256 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 41/14: Autoritzar a l’AMPA de l’Escola Dos Rius de Camarasa l’ús del casal cultural i la 
pista poliesportiva dels dies 14 a 17 d’abril de 2014, de 9 a 13 hores, per a la realització 
d’activitats i tallers destinats a nens i nenes de 3 a 9 anys. 
 
Núm. 42/14: Atorgar a la senyora Carme Morera Santoll llicència d’ús privatiu per a l’ocupació 
temporal de 55 m2 de superfície de part de l’immoble urbà situat al carrer Passeig del Segre, 
núm. 19 de Sant Llorenç de Montgai per a cobrir la zona que actualment ocupa la terrassa del 
bar-restaurant el Mirador per a la instal.lació d’una pèrgola fixa a terra sotmesa al compliment 
de les condicions establertes a la llicència. 
 
Núm. 43/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Ramon Olives Doll per a l’arranjament de 4 m2 
de paviment i arrebossar parets del garatge de la vivenda situada al carrer Sant Antoni, núm. 
18 de Camarasa. 
 
Núm. 44/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Daniel Puig Torrelles per a la construcció d’una 
nova explotació ramadera consistent en la construcció de dues naus de 894 m2 per una 
capacitat de 2.000 places de porcs en la finca rústica situada al polígon 4, parcel.la 370 de 
Camarasa. 
 
Núm. 45/14: Autoritzar el trasllat de les restes cadavèriques dels pares del senyor Josep M. 
Cantons Solé enterrats als nínxols dalt i mig de la fila 5 del subpavelló 2 al nínxol de baix-
ossera de la mateixa fila 5. 
 
Núm. 46/14: Renovar la tarjeta d’aparcament individual per a persones amb disminució amb la 
modalitat de titular no conductor a la senyora Montserrat Curià Alòs per termini de 2 anys des 
de la data d’expedició fins el dia 25 d’abril de 2016.  
 
Núm. 47/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Joan Olives Camats per a la instal.lació d’una 
tanca perimetral de la futura explotació ramadera de vedells en la finca rústica situada al 
polígon 5, parcel.la 192 de Camarasa, condicionat a l’obtenció de la llicència urbanística per a 
la construcció d’una nau de 442,86 m2 i llicència ambiental en règim de comunicació per a 
explotació ramadera bovina amb capacitat per a 120 vedells. 
 
Núm. 48/14: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 49/14: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 28 d’abril de 2014.  
 
 



  

 
Tercer.- Sorteig públic de les persones que formaran part de la mesa electoral en les 
eleccions al Parlament Europeu 2014.  
 
Atès allò que disposa l’article 26 de la Llei orgànica 5/85, de 19 de juny, del règim electoral 
general per a la realització del sorteig de les persones que formaran la mesa electoral per a les 
eleccions al Parlament Europeu que es realitzarà el dia 25 de maig de 2014. 
 
Una vegada complertes totes les formalitats legals establertes, aquest Ajuntament, ha 
constituït la mesa electoral que s’indica, amb les persones que s’expressen i per als càrrecs 
que es detallen: 
 
Secció 001 Mesa única 
 
Titulars: 
 

- President: MONTSERRAT RUBIES MAURICI 
- 1r. Vocal: DOROTEO MERCHAN BORREGUERO 
- 2n. Vocal: ANA DUQUE DE VEGA 

 
Suplents: 
 

- Del president: IGNASI RUBIO GUILLAUMET 
- Del president: MARTA DONAIRE CORDERO 
- Del 1r. vocal: CRISTIAN LAMIEL PACHECO 
- Del 1r. vocal: JOAN RICART SERENA 
- Del 2n. vocal: MARTA GAVIN BERNADO 
- Del 2n. vocal: GEMMA RAFEL CAELLES 

 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Donar compte de l’informe del secretari-interventor relatiu al compliment de la 
llei de mesures de lluita contra la morositat a 31 de març de 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 31 de març de 2014 següent: 
 
“Primer.- Que en data 31 de març 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 31.959,82 euros, segons la relació comptable 
que figura com annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de 
pagar de 9. 
 
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 31 de març 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 primer 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 s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- 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 abril 6.000,00
Comercial Monesma-Saiz, SL Treballs informàtics, material i 

fotocòpies 
930,21

Jordi Pla Biel Arbres 1.265,66
Macià Taller d’arquitectura, SLP Modificació puntual NNSS planejament 532,40
Construccions Camarasa, SCP Materials i treballs 2.045,30
Estació Servei Térmens, SL Gasoil 3.397,43
ABS Informàtica, SL Contracte serveis informàtics 2T/2014 579,47
Severn Trent Services Acid desincrustant dipòsit SLL 1.004,78
Severn Trent Services Clor dipòsit municipal 1.124,54
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús, regidor, manifesta que al carrer del Riu hi ha un clot que s’hauria 
d’arreglar perquè l’aigua no arriba a la reixa de desguàs. També proposa que s’habiliti un lloc 
d’aparcament per autocaravanes. Pregunta com és que han tornat a segar el bancal que toca a 
les piscines i demana que es faci un manteniment general del casal. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:08 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 


