
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 24 de novembre 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 
 
Excusen la seva absència el regidor 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 d’octubre 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. 157/14: Autoritzar la segregació de 135 m2 de la finca urbana situada al carrer Jaume I, 
núm. 16 de Camarasa amb referència cadastral 3882902. 
 
Núm. 158/14: Cedir la titularitat del dret funerari sobre els nínxols del subpavelló 5, mòdul B, 
fila sencera del Cementiri Municipal de Camarasa a nom dels senyors Pere i Joan Carles 
Domingo Pedrol. 
 



  

Núm. 159/14: Autoritzar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya la realització dels treballs inclosos al Projecte 
d’infraestructures de prevenció d’incendis del PPP L2, Montsec de Rúbies-Sant Mamet i al 
Projecte BLP-0193/14 Actuacions de prevenció d’incendis al PPP L2, comarca de la Noguera, 
fase 1 (creació d’una franja de baixa càrrega de combustible (FAT 207-208 i FAT 236B). 
 
Núm. 160/14: Autoritzar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya la realització dels treballs inclosos al Projecte 
d’infraestructures de prevenció d’incendis del PPP L2, Montsec de Rúbies-Sant Mamet i al 
Projecte BLP-0193/14 Actuacions de prevenció d’incendis al PPP L2, comarca de la Noguera, 
fase 1 (creació d’una àrea estratègica (AE 2109). 
 
Núm. 161/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Vilella Gili per a reparar les esquerdes 
de la façana de la vivenda situada al Passeig del Segre, núm. 2 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 162/14: Donar per comunicada parcialment l’activitat ramadera porcina de la societat 
Vallpig, SL sobre la finca 370 del polígon 4 de Camarasa amb una capacitat per a 1000 places 
de porcs d’engreix. 
 
Núm. 163/14: Cedir a l’AMPA de l’Escola Dos Rius de Camarasa l’ús del Casal Cultural el dia 
31 d’octubre de 2014 per a la celebració de la Festa de la Castanyada. 
 
Núm. 164/14: Declarar la caducitat de la inscripció i donar de baixa en el Padró Municipal 
d’Habitants de Camarasa per falta de renovació pel temps establert les persones següents: 
Alphasadou Balde, Francisco Javier Alvarenga Celle, Francisco Gilvane Araujo Benicio, Edna 
Regina Cordeiro Benicio, Alvaro Galindo Mejía, Raimundo Nonato Mendes Cardoso, Maria 
Merabyan, Judith Saray Trujillo Herrera i Zhi Zhang. 
 
Núm. 165/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Jordi Corella per a reformar la façana de la 
vivenda situada al carrer Major, núm. 12 de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 166/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Paul Urban per col.locar plat de dutxa al bany 
de la vivenda situada a la Plaça de la Betller, núm. 1 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 167/14: Donar per comunicada l’activitat de la societat Agrojoma, SCP destinada a 
explotació ramadera bovina amb capacitat per a 120 vedells d’engreix sobre la finca 192 del 
polígon 5 de Camarasa. 
 
Núm. 168/14: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 169/14: Convocatòria de la sessió del Ple del dia 27 d’octubre de 2014.  
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 3 del pressupost de 
2014  
 
Per Decret d’alcaldia de data 17 de novembre de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit núm. 3 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 majors ingressos, transferències de crèdit entre partides pressupostàries, crèdit 
extraordinari i  subjecció a les disposicions vigents. 
 



  

Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 18 de novembre 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. 3 del pressupost de l’any 2014 per 
import de 77.843,57 € 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 

15 210 Reparació infraestructura 28.000,00 10.000,00 38.000,00
92 22100 Energia elèctrica 36.000,00 10.000,00 46.000,00
92 22200 Serveis telecomunicacions 5.000,00 850,00 5.850,00
92 22201 Postals 1.000,00 100,00 1.100,00
16 22110 Productes neteja 1.500,00 750,00 2.250,00
92 224 Primes d’assegurances 7.000,00 470,00 7.470,00
92 22502 Tributs 500,00 10,00 510,00
92 22601 Atencions protocolàries 375,70 540,90 916,60
92 22603 Publicació diaris oficials 2.255,05 157,30 2.412,35
15 22706 Estudis i treballs tècnics 8.000,00 475,00 8.475,00
94 450 ACA, cànon aigua 2014 0,00 15.000,00 15.000,00
15 465 Consell Comarcal, informes 600,00 200,00 800,00
16 465 Consell Comarcal, neteja 41.500,00 5.500,00 47.000,00
31 465 Consell Comarcal, s. Socials 8.500,00 2.000,00 10.500,00
17 690 Protecció incendis forestals 0,00 25.200,00 25.200,00
17 609 Parc infantil a Sant Llorenç 0,00 14.800,00 14.800,00
01 310 Interessos 57.000,00 -4.400,00 52.600,00
15 212 Reparació edificis  25.000,00 -2.500,00 22.500,00
16 213 Reparació maquinària  6.000,00 -2.500,00 3.500,00
33 22199 Subministraments 3.500,00 49,67 3.549,67
33 22609 Activitats culturals i esportives 34.446,42 1.140,70 35.587,12
 TOTAL 266.177,17 77.843,57 344.020,74
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DESPESES: 77.843,57  € 
 
 
B.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

290 Impost sobre obres 12.000,00 27.992,90 39.992,90
300 Taxes: cànon aigua 2014 0,00 15.000,00 15.000,00
750 80 Generalitat, subv. Gestió 

forestal. protecció incendis 
forestals 

0,00 22.850,67 22.850,67

761 Diputació, subv. Parc infantil 0,00 12.000,00 12.000,00
 TOTAL 12.000,00 77.843,57 89.843,57
 
TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST INGRESSOS: 77.843,57  € 



  

 
 
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 s’aprova per unanimitat. 
 
  
Quart.- Proposta d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 4 del pressupost de 2014 
(aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2013) 
 
Per Providència d’alcaldia de data 17 de novembre de 2014 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’exercici 2014 pel sistema de 
crèdit extraordinari davant la possible aplicació del superàvit pressupostari de l’exercici 2013 
per amortitzar endeutament. 
  
Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 18 de novembre de 2014 en relació a 
l’expedient es proposa al Ple de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 4 del pressupost de l’any 
2014 per import de 150.000 € que cal finançar amb crèdit extraordinari per a l’aplicació del 
superàvit pressupostari de l’exercici 2013 per amortitzar endeutament, d’acord amb el desglós 
següent: 
 
A.- PRESSUPOST DE DESPESES 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

01912 Amortització de préstec 162.800,00 150.000,00 312.800,00
 TOTAL 162.800,00 150.000,00 312.800,00
 
B.- PRESSUPOST D’INGRESSOS 
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

870 Romanent de tresoreria 5.705,61 150.000,00 155.705,61
 TOTAL 5.705,61 150.000,00 155.705,61
 
Segon.- L’operació a amortitzar serà la següent: 
 
Entitat bancària: Caixabank, SA 
Préstec núm. 9620.309-204580-26 
Capital pendent: 170.000 € 
Capital a amortitzar: 150.000 € 
Data cancel.lació: 12/12/2018 
Interès vigent: 4,910% 
 
Tercer.- 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 s’aprova per unanimitat. 
 



  

 
Cinquè.- Proposta aprovació de padrons de taxes i terminis de cobrança 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires 
amb finalitat lucrativa, que ascendeix a la quantitat de 1.710 € corresponents a l’exercici de 
2014. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a la taxa reguladora de l’ocupació de terrenys d’ús 
públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa corresponents a l’exercici de 2014 per import 
de 1.710 €. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 25 de novembre de 2014  fins al 26 de gener de 2015 
- període impositiu: a partir del dia 27 de gener de 2015 
 
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 s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’adhesió al Conveni de col.laboració signat entre la Federació Nacional 
d’Associacions i Municipis amb Centrals Hidroelèctriques i Embassaments i la Direcció 
General del Cadastre 
 
Vist l’ofici del President de la Federació Nacional d’Associacions i Municipis amb Centrals 
Hidroelèctriques i Embassaments, mitjançant el qual es comunica a aquest Ajuntament la 
signatura, el dia 10 de juliol de 2014, del Conveni de col.laboració entre la Direcció General del 
Cadastre i la pròpia Federació, que actua en representació i defensa dels municipis que la 
integren, en els termes municipals on s’ubiquen centrals de producció hidroelèctrica, 
embassaments i altres instal.lacions energètiques, semblants a les relacionades en l’article 23 
del RD 417/2006, en relació a tota la problemàtica derivada de l’existència d’aquests béns o a 
la seva futura implantació, en l’àmbit tributari i en especial de l’Impost sobre béns immobles 
(IBI), i atès que aquest Ajuntament està afectat per aquest tipus de béns especials. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Adherir-se en tots els seus termes al Conveni de col.laboració subscrit entre la 
Direcció General del Cadastre i la Federació Nacional d’Associacions i Municipis amb Centrals 
hidroelèctriques i embassaments, a Madrid, el 10 de juliol de 2014.  
 
Segon.- Delegar formalment en la Federació la representació en els tràmits que corresponguin 
a aquest Ajuntament en relació amb els treballs cadastrals dels béns immobles d’aquest 
municipi a què es refereix el conveni, i així es concreti entre la Federació i aquest Ajuntament, 
a través de la seva assessoria jurídica. 
 



  

Tercer.- Traslladar còpia certificada d’aquest acord íntegre al Consell Territorial de la Propietat 
Immobiliària de Lleida, posant-li en el seu coneixement, i que a la vegada serveixi de sol.licitud 
d’informe de l’esmentat Consell, com preveu el conveni, i interessant una ràpida resposta 
favorable a aquest Ajuntament, o seguint el conveni, comunicat a la pròpia Federació. 
 
Quart.- Traslladar també còpia certificada íntegra d’aquest acord a la Direcció General del 
Cadastre en compliment també del conveni, amb la finalitat d’iniciar a la major brevetat 
qualsevol dels tràmits de col.laboració previstos. 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- 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 novembre 6.000,00
Associació Municipis Afectats 
per Centrals i Embassaments 

Quota 2014 1.159,00

Instal.lacions Balaguer, SL Millora servei aigua St. Llorenç 4.239,86
Instal.lacions Balaguer, SL Millora servei aigua piscines 1.634,71
Instal.lacions Balaguer, SL Millora servei aigua Camarasa 1.039,39
Consell Comarcal Recollida escombraries agost 2.514,60
Consell Comarcal Cànon residus 3T 1.631,82
Consell Comarcal Servei abocador agost 614,00
Consell Comarcal Servei abocador setembre 793,20
BBVA Préstec ICO proveïdors 25.110,48
Caixabank Préstec ICO 10.488,89
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
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 


