
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 27 de gener 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 
 
Excusa la seva absècia el 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 23 de desembre de 2013. 
 
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. 238/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Cantons Trepat per a la construcció 
d’una explotació porcina amb capacitat fins a 2.000 places de porcs d’engreix situada al polígon 
3, parcel.la 161 de Camarasa. 
 
Núm. 239/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Jordi Torres Garcia per a la construcció d’una 
explotació porcina amb capacitat fins a 1.025 places de porcs d’engreix situada al polígon 4, 
parcel.la 684 de Camarasa. 
 



  

Núm. 240/13: Autoritzar la inscripció al Registre municipal d’empreses alimentàries de 
Camarasa l’activitat de la senyora Marta Solé Rubies destinada a botiga de queviures situada al 
carrer Santa Maria, núm. 6 de Camarasa. 
 
Núm. 241/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Andreas Debatin per a desfer la paret de tàpia i 
guix del corral i refer-la amb blocs de ciment a la finca de la masia Cal Fantxot de Camarasa i 
denegar la construcció d’un garatge al costat del corral esmentat. 
 
Núm. 1/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Margarita Solana Castellà per arreglar els 
desperfectes causats pel vent de part de la teulada de la vivenda situada al carrer Santa Maria, 
núm. 13 de Camarasa. 
 
Núm. 2/14: Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència de l’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 en la inscripció del Registre municipal 
d’empreses alimentàries de Camarasa. 
 
Núm. 3/14: Donar de baixa del Registre d’establiments alimentaris de Camarasa l’activitat 
destinada a establiment de venda de llaminadures situada al carrer Pont, núm. 3 de Camarasa 
motivat per haver cessat l’activitat la senyora Alba Roma Cabeceran. 
 
Núm. 4/14: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 5/14: Convocatòria sessió plenària del dia 27 de gener de 2014. 
 
 
Tercer.- Donar compte de l’informe del secretari-in terventor relatiu al compliment de la 
llei de mesures de lluita contra la morositat a 31 de desembre de 2013 (4t. trimestre 2013) 
 
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 desembre de 2013 
següent: 
 
“Primer.- Que en data 31 de desembre de 2013 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 del registre de la factura és de 3.886,28 euros, segons la relació comptable 
que figura com annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de 
pagar de 7. 
 
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 registre de factura i que per aquest trimestre són aquelles factures 
registrades, reconegudes, i no pagades amb data anterior a 2 de desembre de 2013. 
 
Tercer.- Que a data 31 de desembre de 2013 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 quart trimestre de 2013.  
 
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. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació del padró del cànon de  l’aigua de l’exercici 2013 i terminis de 
cobrança. 
 
Examinat el padró corresponent del cànon de l’aigua de l’exercici 2013 que ascendeix a la 
quantitat de 15.973,58 €. 
 
Es proposa al Ple l´aprovació del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent del cànon de l’aigua de l’exercici 2013 que ascendeix a 
la quantitat de 15.973,58 €. 
 
Segon.- El  termini de pagament serà a partir del 2 de maig de 2014 durant la segona cobrança 
de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de  
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l´Ajuntament, 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. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua potable 
al polígon industrial corresponent al segon semestr e de l’any 2013 i terminis de 
cobrança. 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al segon semestre de l’any 2013 que ascendeix a la quantitat de             
496,21 €. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al segon semestre de l’any 2013 que ascendeix a la quantitat de 496,21 
€. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 3 de febrer de 2014 fins al 4 d’abril de 2014 
- període impositiu: a partir del dia 5 d’abril de 2014 
 



  

Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, 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. 
 
 
Sisè.- Proposta de modificació del límit màxim de d espesa no financera del pressupost 
de l’exercici 2014 
 
Vist que l’article 30.1 de la Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera estableix que l’Estat, les Comunitats Autònomes i les Corporacions locals aprovaran 
un límit màxim de despesa no financera, coherent amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la 
regla de la despesa, que marcarà el sostre d’assignació de recursos dels seus pressupostos. 
 
Atès que en la sessió plenària del dia 28 d’octubre de 2013 es va aprovar l’import de 
914.600,88 € com a límit màxim de despesa no financera per al pressupost de l’exercici 2014.  
 
Vist que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per import de 203.301,37 
€ i per a les quals la consignació en el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient 
de modificació de crèdit que cal finançar amb romanent de tresoreria i incorporació de 
romanent de crèdit de l’exercici 2013, amb subjecció a les disposicions vigents: 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

45 609 Pavimentació c/ les Voltes 0,00 203.301,37 203.301,37 
 TOTAL 0,00 203.301,37 203.301,37 

 
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 22 de gener de 2014 en relació a 
l’expedient i al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la determinació del límit 
màxim de despesa no financera es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’import de 1.117.902,25 € com a límit màxim de despesa no financera per al 
pressupost de l’exercici 2014.  
 
Segon.- Notificar aquesta informació al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació de la modificació de cr èdits núm. 1 del pressupost de 2014  
 
Per Decret d’alcaldia de data 21 de gener de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 1  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 romanent de tresoreria i romanent de crèdit i subjecció a les disposicions vigents. 
 



  

Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 22 de gener 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. 1 del pressupost de l’any 2014 per 
import de 203.301,37 € que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria i romanent de crèdit 
amb 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 

45 609 Pavimentació c/ les Voltes 0,00 203.301,37 203.301,37 
 TOTAL 0,00 203.301,37 203.301,37 

 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DESPESES:   203.301,37  € 
 
B.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

350 Contribucions especials 0,00 51.350,48 51.350,48 
750 01 Generalitat, subv. PUOSC c/ les 

Voltes 
0,00 146.245,28 146.245,28 

870 Romanent de tresoreria 0,00 5.705,61 5.705,61 
 TOTAL 0,00 203.301,37 203.301,37 
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS:   203.301,3 7 € 
 
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. 
 
 
Vuitè.- Proposta de presentació d’al.legacions al P la únic d’obres i serveis de Catalunya 
PUOSC 2013-2017 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa té atribuït inicialment al Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya de l’any 2017 l’obra titulada “Condicionament d’un edifici per a un centre de serveis 
de suport i dinamització del turisme rural” amb un pressupost de 377.066,61 € i una subvenció 
de 100.000 €.  
 
Atès que el percentatge de subvenció només suposa el 26,52% del cost total pressupostat de 
l’obra i que per a un correcte finançament de l’execució d’aquesta obra caldria incrementar el 
percentatge de subvenció fins al 50% del cost total de l’obra. 
 
Vist l’Edicte del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya de data 20 de desembre de 2013 d’informació pública de l’aprovació inicial de la 
planificació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de 
Catalunya un increment de la subvenció fins al 50% del pressupost de l’actuació titulada 
“Condicionament d’un edifici per a un centre de serveis de suport i dinamització del turisme 
rural”, d’acord amb el desglós següent: 
 
- Pressupost: 377.066,61 € 
- Subvenció PUOSC-2017: 188.533,30 € 
 
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 Liquidació conveni tributs 2013 19.886,96 
Consell Comarcal Recollida escombraries novembre 2.233,64 
Caixabank, SA Préstec  14.152,51 
Subirós, SL Festa Major Sant Antoni 7.986,00 
Subirós, SL Parc infantil de Nadal 726,00 
Informàtica i Wireless, SCP Equipament wifi Sant Llorenç 595,32 
Construccions Camarasa, SCP Material i treballs 526,05 
Estació Servei Térmens, SL Gasoil 3.381,93 
Aridos Romà, SAU Millora de camins amb àrids reciclats 30.061,97 
 
Posada a votació la proposta 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 21:46 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 


