
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 24 de febrer  de 2014 
 
Essent les 21:35 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 
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 27 de gener 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. 6/14: Donar de baixa del Registre d’establiments alimentaris de Camarasa l’activitat 
destinada a forn de pa situat al carrer Passeig del Segre, núm. 32 de Sant Llorenç de Montgai 
per haver cessat l’activitat. 
 
Núm. 7/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Divina Curià per a reparar la teulada de la 
Torre Manolo, situada als afores, polígon 2, parcel.la 239 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
 



  

Núm. 8/14: Donar per comunicat el canvi de titularitat de la llicència d’activitat destinada a 
carnisseria-canssaladeria situada al carrer la Plaça, núm. 3 de Camarasa a favor de la senyora 
Noemí Torres Viola i procedir a incorporar aquest canvi de titular al Registre municipal 
d’empreses alimentàries. 
 
Núm. 9/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Martos Jiménez per a fer una tanca amb 
blog de formigó a la finca situada, als afores, polígon 3, parcel.la 420 de Camarasa, 
condicionada a les prescripcions emeses per Resolució de la Diputació de Lleida. 
 
Núm. 10/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maite Pedrol Giménez per a canviar la 
canalera de la teulada de la vivenda situada al carrer Barrinou, núm. 2 de Camarasa. 
 
Núm. 11/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Montané Porta per canviar les teules de 
la teulada de la vivenda situada al carrer Passeig del Segre, núm. 22 de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
Núm. 12/14: Atorgar llicència d’obres als senyors Pere Pons i Cristina Benítez per reparar la 
teulada de la vivenda situada als afores, Masia Cotó, del polígon 7, parcel.la 133 de l’Ametlla 
del Montsec. 
 
Núm. 13/14: Atorgar al senyor Joan M. Pijuan Canadell pròrroga de la llicència d’obres 
atorgada en data 16 de març de 2011 per a finalitzar les obres de redistribució de masia 
aïllada, situada al polígon 4, parcel.la 348, de Camarasa, i fins el dia 16 de setembre de 2015.  
 
Núm. 14/14: Autoritzar la inscripció al Registre municipal d’empreses alimentàries de l’activitat 
de bar-restaurant del Club Tennis Balaguer, situat als afores, carretera C-13, km. 38. 
 
Núm. 15/14: Atorgar llicència d’obres a la societat Yglesias y Roca, SL per a col.locació 
d’aïllament a la teulada de la vivenda situada al carrer la Plaça, núm. 1 de Camarasa. 
 
Núm. 16/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Francisco Riado Serrano per a repassar les 
esquerdes i pintar la façana de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 12 de Camarasa. 
 
Núm. 17/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Antonia Soler Sangrà per a la construcció de 
dues naus, legalització de tres coberts i un magatzem existents a la finca situada al polígon 2, 
parcel.la 240 de Sant Llorenç de Montgai per una capacitat de 540 places de vedells de cria. 
 
Núm. 18/14: Aprovar la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2013. 
 
Núm. 19/14: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 20/14: Convocatòria de la sessió del ple del dia 24 de febrer de 2014. 
 
 
Tercer.-  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 gener i febrer 12.000,00
Consell Comarcal Recollida escombraries desembre 2.233,64
Consell Comarcal Servei atenció domiciliària 4T/2013 1.284,24
BBVA Préstec ICO proveïdors 8.442,15
Pardo Gestió Rambla 10, SL Treballs gestoria conveni  647,35



  

Carbóniques Guiu, SA Beure festa major 1.508,60
INCASOL Obres església St. Miquel, fase 3 2.288,73
Electricitat Pijuan, SL Treballs manteniment 719,25
Musia, SCP Treballs inventari línies elèctriques 3.993,00
Severn Trent Services, SAU Àcid desincrustant dipòsit St. Llorenç 1.004,78
Estació Servei Térmens, SL Gasoil C 5.228,44
Estació Servei Térmens, SL Gasoil A 1.306,88
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta com és que els últims mesos s’han pagat diverses factures 
d’àcid desincrustant del dipòsit de Sant Llorenç. També pregunta si es repararà la teulada de la 
caseta de la bomba del reg on s’han tallat els xops. 
 
El senyor alcalde respon que es miraran aquestes factures i el senyor Joan Carles Curià manifesta 
que normalment la despesa és trimestral. En relació a la caseta de la bomba del reg el regidor 
Curià manifesta que està aturat per un tema d’assegurances. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 21:50 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 


