
 

 

 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
Assistents: 
 
Sr. Josep Vendrell i Rebert, alcalde 
Sr. Jaume Farrús Trepat, regidor 
Sr. Fausto Torres Ramírez, regidor  
Sr.  Carles Palomes Brusau, regidor 
Sr. Roc Campo Martínez, regidor 
Sr. Josep M. Masagué Guillaumet, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
Excusa la seva absència el senyor Antonio Pedrol Francés. 
 
Data:  28 de setembre de 2010 
Començament:  22:00 hores 
Acabament:   22:30  hores 
 
 
S'obra la sessió i declarada pública per la presidència, prèvia comprovació pel secretari, del 
quòrum d’assistència que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
Primer.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessi ó anterior. 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya es llegeix l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 27 
de juliol de 2010.  
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d´Alcaldia 
 
Núm. 78/10: Acceptar la cessió de la finca adjudicada F12 de la reparcel.lació de la  Unitat 
d’Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” propietat de la senyora Montserrat 
Cantons Casanoves, en concepte de pagament del compte de liquidació definitiu de 
l’esmentada reparcel.lació, i en allò que excedeixi del deute, acceptar la donació de la mateixa. 
 
Núm. 79/10: Atorgar llicència d’obres als senyors Pere Maya i Julieta Cantons per a la 
substitució del mobiliari de la cuina i col.locació de paviment de gres a la sala del menjador i 
cuina de la vivenda, situada als afores, de Camarasa. 
 
Núm. 80/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Joaquin Peribáñez Plumed per a la substitució 
de la coberta a l’habitatge situat al carrer Prat de la Riba, 17 de Camarasa. 
 
Núm. 81/10: Requerir al senyor Juan Quiles Valdés perquè iniciï les obres de neteja de la 
càrrega vegetal existent i retiri els vidres que hi ha a la part superior de les parets del tancament 
del solar de la seva propietat situat al carrer Castell, 26 de Camarasa. 
 
Núm. 82/10:  Requerir a la senyora Nieves Vila Madico perquè iniciï les obres de neteja de la 
càrrega vegetal existent al pati de la seva propietat situat al carrer Teuleria, 20 de Camarasa. 
 



 

 

Núm. 83/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Josep Mª Cantons Solé per a canviar 
planxes d’uralita  per teula àrab a la vivenda del carrer Sant Jordi, 17 de Camarasa. 
 
Núm 84/10: Atorgar llicència  municipal d’obres al senyor Guillem Gavin Sellart per arrglar la 
façana de la vivenda del carrer Passeig del Segre, 32 de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 85/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Mª Cantons Solé per a canviar dues 
bigues afectades per aluminosi a la vivenda del carrer Bruc, 2 de Camarasa. 
 
Núm. 86/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Francesc Pedrisa Pla per a la 
construcció d’un envà per aïllar la humitat de la paret posterior del garatge a la seva vivenda 
situada al carrer Baixada del Riu de la Baronia de Sant Oïsme. 
 
Núm. 87/10: Informar als senyors José Luis Zuferri Segura i Benjamin Vallmanya Subirada que 
l’existència del pretés camí “Passatge de la Botiga” no consta a les NNSS del planejament ni en 
el Cadastre i que tampoc consta en l’inventari de béns d’aquesta Corporació que l’Ajuntament 
de Camarasa i l’EMD de Fontllonga-Ametlla siguin propietaris de l’esmentat bé immoble. 
 
Núm. 88/10: Desestimar les peticions efectuades pel senyor José Luis Zuferri, de dates 17 de 
juliol i 22 d’octubre de 2008, respectivament, refent a la pressumpta ocupació per part del 
senyor Josep M. Camarasa Cortés del camí de les moreres de Fontllonga. 
 
Núm. 89/10: Atorgar llicència d’obres a la senyora Sílvia Cantons Vendrell per a la restauració i 
reforma de les porxades dels carrers Sant Miquel i Les Voltes de Camarasa. 
 
Núm. 90/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Josep Rubies Pedra per a la reforma 
de la cambra de bany a la vivenda del carrer Sant Antoni, 1 de Camarasa. 
 
Núm. 91/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Pedra Micas per a la instal.lació de l’aire 
condicioant a la vivenda del carrer Sant Miquel, 7 de Camarasa. 
 
Nüm. 92/10: Atorgar llicència d’obres a Endesa Generación, SA per a l’adequació i rehabilitació 
de la coberta del magatzem de gestió de residus de la Central Hidroelèctrica de Camarasa. 
 
Núm. 93/10: Atorgar llicència d’obres a la senyora Teresa Rubió Rubies per a la reparació del 
balcó i del paviment de l’entrada de la vivenda del carrer Santa Maria, 25 de Camarasa. 
 
Núm. 94/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Francisco Pujol Rosell per a reformar el muret 
de l’era situada als afores, polígon 12, parcel.la 3, de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 95/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Solé Corts per a col.locar 48 m2 de 
panell sandwitch a la vessant posterior de la teulada de la vivenda del carrer Sant Antoni, 18 de 
Camarasa. 
 
Núm. 96/10: Contractar a temps complet i interinitat Olga Ariet Curià com a tècnica superior en 
educació infantil adscrita al servei de la llar d’infants municipal de Camarasa amb efecte a partir 
del dia 1 de setembre de 2010. 
 
Núm 97/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Manel Duque Larios per a pintar la façana de la 
vivenda del carrer Castell, 5 de Camarasa. 
 
Núm. 98/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Esteve Pedrol Saez per a la reparació de la 
terrassa de la vivenda del carrer Pont, 25 de Camarasa. 
 



 

 

Núm. 99/10: Atorgar llicència d’obres a la senyora Adriana Pedrol Saez per a la reparació de la 
terrassa i revestiment amb pintura plàstica de la façana de la vivenda del carrer Sant Miquel, 2 
de Camarasa. 
 
Núm. 100/10: Aprovar la quota 5 a satisfer pels propietaris de la Unitat d’Actuació UA-2 “Entrada 
a la zona esportiva de Camarasa” i requerir-los perquè en el termini d’un mes procedeixen a 
efectuar l’ingrés. 
 
Núm. 101/10: Atorgar llicència municipal a Endesa Generación, SA per a l’execució del Projecte 
de condicionament i millora de diferents trams del canal de Balaguer al seu pas pel municipi de 
Camarasa. 
 
Núm. 102/10: Atorgar llicència d’obres a la senyora Rosario Benítez per a la connexió de 
desguàs a la xarxa general de clavegueram de la vivenda situada al carrer Barrinou, de 
Camarasa. 
 
Núm. 103/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Francesc Gessé Olives per a fer reparacions 
varies de revestiments ceràmics, guix i paviments de gres i substitució de part de les fusteries 
exteriors de la vivenda del carrer Sant Jaume, 4 de Camarasa. 
 
Núm. 104/10: Atorgar llicència d’obres a la societat Pretensats Cuñat, SL per a la reparació de 
la coberta amb col.locació de plaques de fibrociment sobre les planques ja existents a la nau 
situada a les parcel.les 12, 13 i 14 del Polígon Industrial Sant Jordi. 
 
Núm. 105/10: Atorgar llicència d’obres a Jaume Gardenyes Papell per a la rehabilitació 
estructural de l’edifici existent al carrer Prat de la Riba, 18 de Camarasa per a destinar-lo a 
magatzem agrícola en planta baixa. 
 
Núm. 106/10: Atorgar llicència d’obres al senyor Miquel Miret Montané per a fer les teulades de 
la masia situada als afores, polígon 5, parcel.la 121, de Camarasa. 
 
Núm. 107/10: Atorgar llicència d’obres a la senyora Maria Castellà Guillaumet per a arrebossar i 
pintar la façana de la vivenda del carrer Santa Maria, 31 de Camarasa. 
 
Núm. 108/10: Atorgar llicència d’obres a la Col.lectivitat de Regants núm. 1 del Canal d’Urgell 
per a la construcció d’una bassa de reg sobre la finca situada a la partida la Vall, polígon 4,  
parcel.la 373 de Camarasa. 
 
 
 
Tercer.-  Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de  delimitació entre termes 
municipals.  
 
Acta de les operacions de delimitació entre els ter mes municipals d’Alòs de Balaguer i 
Camarasa  
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament de Camarasa emès en data 11 de maig de 2009 s’acordà 
l’inici dels treballs de delimitació del terme municipal de Camarasa, expedient iniciat a instància 
del Departament de Governació i Administracions Públiques d’acord amb allò que preveu 
l’article 28.1 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. 
 
Els documents de partida són: 



 

 

- Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones 
comunes a los términos municipales de Camarasa y de Alós de Balaguer, pertenecientes 
ambos a la provincia de Lérida,, de 6 de maig de 1925 i els quaderns topogràfics annexos, 
elaborats per Instituto Geográfico y Estadístico.  

 

- Acta adicional de anulación a la de la operación practicada para reconocer la línea de término 
y señalar los mojones comunes a los términos municipales de Camarasa y de Alòs de Balaguer, 
pertenecientes ambos a la provincia de Lérida, de 27 de marzo de 1971. 
 
- Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones 
comunes a los términos municipales de Alos de Balaguer y de Camarasa – Fontllonga, 
pertenecientes ambos a la provincia de Lérida, de 19 de abril de 1971. 
 

En aquestes actes es varen reconèixer un total de vint-i-tres fites de les quals segons consta a 
l’informe sobre el replantejament topogràfic de la línia de terme, de 27 de juliol de 2007, elaborat 
per la Direcció General d’Administració Local (DGAL) i l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC),  
se’n varen localitzar físicament nou (F2, F3, F4, F8, F14, F17, F19, F20 i F21). 
 

El dia 22 de juliol de 2009 la DGAL va trametre una còpia de l’informe esmentat, on hi consten les 
coordenades UTM de les fites reconegudes en aquesta acta. Posteriorment, el dia 8 de març de 
2010 s’han reunit les dues comissions amb els representants de la Generalitat de Catalunya.  
 

Atès que ens els documents anteriorment esmentats no es fa definir la línia de terme compresa 
entre les fites vint-i-dosena (F22) i vint-i-tresena (F23), les comissions de delimitació dels 
ajuntaments d’Alòs de Balaguer i de Camarasa accepten com a línia de terme compresa entre les 
fites vint-i-dosena (F22) i vint-i-tresena (F23) la línia recta, traçada des de la fita vint-i-dosena (F22) 
fins al punt de coordenades UTM ED50 31T: X: 328630,6 i Y: 4638947,5 , situat al marge oest del 
camí de Terratalàs, per on segueix fins a la seva intersecció amb la normal baixada des de la fita 
vint-i-tresena, per on continua fins arribar a la fita.  
 
D’acord amb aquests antecedents, les comissions reconeixen les fites següents: 
 
Fita 1: se situa al lloc denominat Malagrota, a la confluència entre les divisòries d’aigües de les 
serres de Monservó y de Sant Mamet. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de 
Vilanova de Meià. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 328472,4 i Y: 4648830,9. 
 
Fita 2: se situa a la vessant nord-est de la serra de Monservó, al nord-est del tossal de la 
Secalla. Es reconeix com a fita de terme un munt de pedres que adopta una forma cònica d’un 
metre i cinquanta centímetres de diàmetre i noranta centímetres d’alçària. La línia de terme 
reconeguda entre les fites primera i segona segueix la divisòria d’aigües de la serra de 
Monservó, a la qual es troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
327613,1 i Y: 4648398,2. 
 
Fita 3: se situa a la divisòria d’aigües de la serra de Monservo, entre el turó de la Creu de 
Pedra, al nord, i el tossal de Montservó, al sud. Es reconeix com a fita de terme una pedra de 
composició gresosa i de morfologia irregular, d’un metre i quaranta centímetres de llargada, 
cinquanta centímetres d’amplitud i trenta centímetres d’alçària. Presenta una creu gravada. La 
línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera segueix la divisòria d’aigües de la 
serra de Monservó, a la qual es troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM ED50 
31T són: X: 327546,3 i Y: 4648170,7. 
 
Fita 4: se situa a la divisòria d’aigües de la serra de Monservó, a la vessant sud-oest del tossal 
de Montservó. Es reconeix com a fita de terme una pedra de composició gresosa i de 



 

 

morfologia irregular, d’un metre de llargada, seixanta centímetres d’amplitud i quaranta 
centímetres d’alçària. Presenta una creu gravada a la cara superior. La línia de terme 
reconeguda entre les fites tercera i quarta segueix la divisòria d’aigües de la serra de Monservó. 
Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 327548,0 i Y: 4648067,8. 
 
Fita 5: se situa a la partida del Clot del Sastre. La línia de terme reconeguda entre les fites 
quarta i cinquena segueix la divisòria d’aigües a la qual es troben situades ambdues fites. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 327352,0 i Y: 4647957,5. 
 
Fita 6: se situa a la partida del Clot del Sastre. La línia de terme reconeguda entre les fites 
cinquena i sisena segueix la divisòria d’aigües a la qual es troben situades ambdues fites. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 327109,0 i Y: 4647851,6. 
 
Fita 7: se situa a la divisòria d’aigües de la serra de les Pletes. La línia de terme reconeguda 
entre les fites sisena i setena segueix la poligonal definida per les següents coordenades UTM 
ED50 31T: 
 

Punt 1: X: 327109,0 i Y: 4647851,6 
Punt 2: X: 327067,3 i Y: 4647933,5 
Punt 3: X: 326981,6 i Y: 4648063,3 
Punt 4: X: 326935,0 i Y: 4648093,4 
Punt 5: X: 326904,1 i Y: 4648093,1 
Punt 6: X: 326847,9 i Y: 4648086,8 
Punt 7: X: 326801,8 i Y: 4648079,9 
Punt 8: X: 326791,9 i Y: 4648035,2 
Punt 9: X: 326669,3 i Y: 4647867,7 
Punt 10: X: 326669,3 i Y: 4647867,7 
Punt 11: X: 326658,7 i Y: 4647857,2 
Punt 12: X: 326652,0 i Y: 4647850,8 
Punt 13: X: 326647,0 i Y: 4647844,2 
Punt 14: X: 326635,2 i Y: 4647826,4 
Punt 15: X: 326629,8 i Y: 4647817,3 
Punt 16: X: 326625,6 i Y: 4647809,0 
Punt 17: X: 326622,3 i Y: 4647802,3 
Punt 18: X: 326618,9 i Y: 4647794,9 
Punt 19: X: 326616,9 i Y: 4647790,6 
Punt 20: X: 326614,8 i Y: 4647784,9 
Punt 21: X: 326612,1 i Y: 4647779,6 
Punt 22: X: 326608,9 i Y: 4647773,7 
Punt 23: X: 326603,2 i Y: 4647765,3 
Punt 24: X: 326599,0 i Y: 4647758,5 
Punt 25: X: 326595,0 i Y: 4647752,2 
Punt 26: X: 326591,1 i Y: 4647745,9 
Punt 27: X: 326588,3 i Y: 4647740,2 
Punt 28: X: 326587,0 i Y: 4647737,4 
Punt 29: X: 326585,3 i Y: 4647732,1 
Punt 30: X: 326583,0 i Y: 4647726,4 
Punt 31: X: 326580,9 i Y: 4647719,0 
Punt 32: X: 326579,8 i Y: 4647715,9 
Punt 33: X: 326577,8 i Y: 4647713,1 
Punt 34: X: 326575,8 i Y: 4647710,5 
Punt 35: X: 326573,0 i Y: 4647707,5 
Punt 36: X: 326572,1 i Y: 4647705,0 
Punt 37: X: 326570,3 i Y: 4647699,8 
Punt 38: X: 326568,3 i Y: 4647693,5 

Punt 39: X: 326566,1 i Y: 4647686,2 
Punt 40: X: 326564,1 i Y: 4647679,5 
Punt 41: X: 326562,9 i Y: 4647675,0 
Punt 42: X: 326560,8 i Y: 4647671,1 
Punt 43: X: 326558,2 i Y: 4647665,7 
Punt 44: X: 326554,3 i Y: 4647656,3 
Punt 45: X: 326553,0 i Y: 4647651,6 
Punt 46: X: 326552,8 i Y: 4647649,2 
Punt 47: X: 326552,4 i Y: 4647643,5 
Punt 48: X: 326552,1 i Y: 4647637,4 
Punt 49: X: 326552,0 i Y: 4647630,6 
Punt 50: X: 326551,4 i Y: 4647625,6 
Punt 51: X: 326550,1 i Y: 4647613,4 
Punt 52: X: 326548,3 i Y: 4647600,1 
Punt 53: X: 326547,7 i Y: 4647593,3 
Punt 54: X: 326546,9 i Y: 4647584,0 
Punt 55: X: 326546,3 i Y: 4647575,5 
Punt 56: X: 326543,3 i Y: 4647564,0 
Punt 57: X: 326538,3 i Y: 4647546,2 
Punt 58: X: 326535,8 i Y: 4647535,9 
Punt 59: X: 326532,5 i Y: 4647526,5 
Punt 60: X: 326527,1 i Y: 4647513,3 



 

 

Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 326527,1 i Y: 4647513,3 
 
Fita 8: se situa a la divisòria d’aigües del serrat dels Tres Batlles, al tossal del mateix nom. Es 
reconeix com a fita de terme aflorament de roca, de composició calcària, de tres metres de 
llargada i seixanta centímetres d’amplitud. Presenta una creu gravada a la cara superior. La 
línia de terme reconeguda entre les fites setena i vuitena segueix la divisòria d’aigües a la qual 
es troben situades ambdues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 326015,7 i Y: 
4646172,5. 
 
Fita 9: se situa al lloc denominat les Collades, a uns noranta metres del marge oest del torrent 
de la Figuereta. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 326133,5 i Y: 4645197,4. 
 
Fita 10: se situa a la divisòria d’aigües de la serra de la Polvonera. La línia de terme reconeguda 
entre les fites novena i desena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ED50 31T són: X: 326178,1 i Y: 4644652,0. 
 
Fita 11: se situa a la partida de la Figuereta, a la divisòria d’aigües del mateix nom. La línia de 
terme reconeguda entre les fites desena i onzena és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 325940,6 i Y: 4644077,8. 
 
Fita 12: se situa al sud-oest la partida de l’Obaga de la Figuereta, a la vessant nord d’un turó. La 
línia de terme reconeguda entre les fites onzena i dotzena és la recta compresa entre totes 
dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 325587,6 i Y: 4643395,2. 
 
Fita 13: se situa al lloc denominat Penalta, al marge est d’un torrent. La línia de terme 
reconeguda entre les fites dotzena i tretzena és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 325500,9 i Y: 4642909,2. 
 
Fita 14: se situa al lloc denominat Penalta. Es reconeix com a fita de terme una pedra de 
composició calcària i de morfologia irregular d’un metre de llargada, quaranta centímetres 
d’amplitud i cinquanta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites 
tretzena i catorzena segueix la poligonal definida per les següents coordenades UTM ED50 
31T: 
 

Punt 1: X: 325500,9 i Y: 4642909,2 
Punt 2: X: 325499,1 i Y: 4642909,0 
Punt 3: X: 325503,2 i Y: 4642890,5 
Punt 4: X: 325525,5 i Y: 4642827,2 
Punt 5: X: 325546,6 i Y: 4642756,8 
Punt 6: X: 325555,7 i Y: 4642747,2 
Punt 7: X: 325566,7 i Y: 4642737,0 
Punt 8: X: 325576,4 i Y: 4642729,0 
Punt 9: X: 325579,0 i Y: 4642718,4 
Punt 10: X: 325579,3 i Y: 4642706,9 
Punt 11: X: 325575,5 i Y: 4642696,2 
Punt 12: X: 325573,4 i Y: 4642687,1 
Punt 13: X: 325566,4 i Y: 4642675,4 
Punt 14: X: 325558,1 i Y: 4642663,9 
Punt 15: X: 325550,1 i Y: 4642655,3 
Punt 16: X: 325536,5 i Y: 4642647,0 
Punt 17: X: 325521,5 i Y: 4642637,9 
Punt 18: X: 325502,0 i Y: 4642629,5 
Punt 19: X: 325478,3 i Y: 4642621,3 
Punt 20: X: 325464,5 i Y: 4642616,2 

Punt 21: X: 325450,2 i Y: 4642603,0 
Punt 22: X: 325436,9 i Y: 4642586,0 
Punt 23: X: 325432,0 i Y: 4642551,2 
Punt 24: X: 325430,0 i Y: 4642520,1 
Punt 25: X: 325424,6 i Y: 4642495,0 
Punt 26: X: 325412,2 i Y: 4642470,7 
Punt 27: X: 325429,1 i Y: 4642455,5 



Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 325429,1 i Y: 4642455,5. 
 
Fita 15: se situa al punt d’intersecció entre els eixos del rius Segre i Noguera Pallaresa. La línia 
de terme reconeguda entre les fites catorzena i quinzena és la recta compresa entre totes dues. 
Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 325106,7 i Y: 4641665,1. 
 
Fita 16: se situa a la partida de la Feixa del Cinquet. La línia de terme reconeguda entre les fites 
quinzena i setzena segueix, des de la fita quinzena, l’eix del riu Segre fins a la seva intersecció 
amb la normal baixada des de la fita setzena, per on continua fins arribar a la fita. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 325667,2 i Y: 4641839,2. 
 
Fita 17: se situa al marge superior del cingle de la Feixa. Es reconeix com a fita de terme un 
aflorament rocós de composició calcària. La línia de terme reconeguda entre les fites setzena i 
dissetena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
325817,3 i Y: 4641430,4. 
 
Fita 18: se situa al turó del Mu. La línia de terme reconeguda entre les fites dissetena i divuitena 
és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 325845,1 i Y: 
4640979,0. 
 
Fita 19: se situa a la divisòria d’aigües de la serra de la Carbonera. Es reconeix com a fita de 
terme un munt de pedres de composició calcària, que adopta una forma cònica d’un metre de 
diàmetre i setanta centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites divuitena i 
dinovena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
327562,5 i Y: 4639696,9. 
 
Fita 20: se situa a la partida de la Carbonera, a la cantonada nord de les ruïnes de la Cabana 
de cal Lloses. La línia de terme reconeguda entre les fites dinovena i vintena és la recta 
compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 328024,6 i Y: 4639651,8. 
 
Fita 21: se situa a la partida de la Carbonera, a una divisòria d’aigües. Es reconeix com a fita de 
terme una pedra, de composició calcària que adopta una morfologia irregular de quaranta 
centímetres de llargada, dotze centímetres d’amplitud i vint-i-tres centímetres d’alçària. La línia 
de terme reconeguda entre les fites vintena i vint-i-unena és la recta compresa entre totes dues. 
Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 328121,0 i Y: 4639512,0. 
 
Fita 22: se situa a la partida de la Carbonera, a la vessant nord-est d’una divisòria d’aigües i al 
nord de la partida de Terratalàs. La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-unena i vint-i-
dosena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
328392,3 i Y: 4639329,9. 
 
Fita 23: se situa a la Collada de Boada, al mig d’una zona boscosa i a uns vuit metres del 
marge est del camí de Terratalàs. La línia de terme reconeguda entre les fites vint-i-dosena i 
vint-i-tresena segueix la recta, traçada des de la fita vint-i-dosena, fins al punt de coordenades 
UTM ED50 31T: X: 328630,6 i Y: 4638947,5 situat al marge oest del camí de Terratalàs, per on 
segueix fins a la seva intersecció amb la normal baixada des de la fita vint-i-tresena, per on 
continua fins arribar a la fita. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Cubells. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 328712,2 i Y: 4638179,0. 
 
Les coordenades aixecades pels tècnics de la Generalitat en el transcurs d’aquests treballs de 
delimitació tenen precisió submètrica (2σ). Les fites trobades que consten al replantejament de 
la línia tenen precisió submètrica (2σ), mentre que les precisions de les fites calculades 
depenen de les dades topogràfiques del quadern de camp. 
 



  

 

 

Finalment, s´estén la present acta amb la conformitat de les comissions dels dos ajuntaments i 
que, d´acord amb el que preveu l´article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual 
es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, ha de ser aprovada pels plens 
respectius amb el quòrum de la majoria absoluta. 
 
Vist l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bàses de règim local, es 
proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’acta de la sessió de les operacions de delimitació del terme municipal de 
Camarasa amb el municipi d’Alòs de Balaguer realitzada el dia 8 de setembre de 2010 i que 
consta signada pels membres de les Comissions de delimitació de cada municipi. 
 
Segon.- Notificar a l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer, a la Direcció General d’Administració Local 
del Departament de Governació i a l’Institut Cartogràfic de Catalunya el present acord per al seu 
coneixement i als efectes pertinents. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Quart.- Proposta d’adjudicació provisional de la co ntractació de l’obra titulada 
“Acondicionament d’un edifici per a Casal Municipal  a Sant Llorenç de Montgai”, per 
procediment negociat sense publicitat. 
 
Vist que en data 27 de juliol de 2010 es va aprovar l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives particulars, mitjançant procediment negociat sense publicitat, per a la 
contractació de l’obra titulada ”Acondicionament d’un edifici per a Casal Municipal a Sant 
Llorenç de Montgai” convocant la seva licitació. 
 
Atès que en data 28 de juliol de 2010 es va sol.licitar ofertes a les empreses capacitades per a 
la realització de l’obra.  
 
Vist que en data 26 d’agost de 2010 es va constituir la Mesa de Contractació, i aquesta, 
després de l’informe de valoració va realitzar la proposta d’adjudicar provisionalment la 
contractació de l’obra a l’empresa Germans Escolà i Olives, SL. 
 
Examinada la documentació presentada i d’acord amb l’establert a l’article 135.3 i la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
 
es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent: 
 
Primer.- Adjudicar provisionalment el contracte d’execució de l’obra titulada ”Acondicionament 
d’un edifici per a Casal Municipal a Sant Llorenç de Montgai” a l’empresa Gemans Escolà i 
Olives, SL per haver estat la millor proposta de licitació i pel preu de 133.800 EUR i 24.084  
EUR d’IVA. 
 
Segon.- Notificar l’adjudicació provisional a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Tercer.- Notificar i requerir a l’adjudicatari provisional del contracte, per tal que presenti la 
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social, així com constituir la garantia definitiva. 
 



  

 

 

Quart.- Publicar l’adjudicació provisional del contracte mitjançant anunci en el Perfil de 
contractant i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Cinquè.- Una vegada realitzats els tràmits anteriors, que per secretaria s’emeti informe-
proposta i es doni compte al Ple per resoldre l’adjudicació definitiva en el termini de 20 dies 
hàbils. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació de la contractació de  l’obra titulada “Obres 
complementàries al Local Polivalent Casal Municipal  de Camarasa, fases 1 i 2”. 
 
Atesa la necessitat d’aquest Ajuntament de realitzar les obres complementàries al Local 
Polivalent Casal Municipal de Camarasa, fases 1 i 2.  
 
Vist el projecte de l’obra desglosat per fases redactat per l’arquitecte Antoni R. Macià i Pelegrí, i 
que ascendeix a la quantitat de: 
 
Fase 1: 125.137,35 EUR i 22.524,72 EUR d’IVA. 
Fase 2: 138.701,17 EUR i 24.966,21 EUR d’IVA.  
    
Ateses les característiques de l’obra sembla que el procediment més adequat és el de 
procediment negociat sense publicitat, d’acord amb allò que disposa l’article 154 i 155 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
 
Atès que en data 13 de setembre de 2010 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 
supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest Ajuntament. 
 
Vist que en data 14 de setembre de 2010 es va emetre informe d’intervenció sobre el 
percentatge que suposa la contractació en relació als recursos ordinaris del pressupost vigent. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya i de conformitat amb l’establert a la disposició 
addicional segona i l’article 93 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector 
públic,  
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Iniciar el procediment de contractació i adjudicació de les obres titulades “Obres 
complementàries al Local Polivalent Casal Municipal de Camarasa, fases 1 i 2”, mitjançant 
procediment negociat sense publicitat.  
 
Segon.- Autoritzar la despesa per finançar l’obra amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33 622 
02 del pressupost municipal de l’exercici 2010. 
 
Tercer.- Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regiran l’adjudicació del 
contracte de les obres esmentades per procediment negociat sense publicitat. 
 
Quart.- Sol.licitar ofertes, al menys, a tres empreses capacitades per a la realització de l’obra.  
 



  

 

 

Cinquè.- Donar un termini de 26 dies naturals següents al de la recepció de la sol.licitud de 
proposta perquè presentin una oferta. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’imposició i aprovació de l’expedi ent de contribucions especials de 
l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entor n i les vies urbanes Santa Maria i Portal 
del Segre de Camarasa”. 
 
Atès l’expedient instruït per a la determinació de les quotes a satisfer pels beneficiaris de l’obra 
titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes Santa Maria i Portal del Segre de 
Camarasa”. 
 
Atès allò que disposen els articles 14 a 17, 28 a 37, 58 i 214 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a la vista dels 
informes obrants en l’expedient pel Servei Tècnic Municipal i pel secretari-interventor. 
 
Vist l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 52.2.f) 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 proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la imposició de contribucions especials per al finançament de 
l’execució de l’obra titulada “Millora i rehabilitació de l’entorn i les vies urbanes Santa Maria i 
Portal del Segre de Camarasa”, el fet imposable de la qual està constituït per l’obtenció d’un 
benefici o augment de valor dels béns afectes a la realització de l’obra. 
 
Segon.- Procedir a la determinació i ordenació del tribut concret d’acord amb el desglós 
següent: 
 
Cost de l’obra Import EUR  
  
Pressupost d’execució 109.221,59 
  
Subvenció Fons Estatal 102.486,00 
Fons municipal 673,56 
Contribucions especials 6.062,03 

 
El cost total previst de l’obra es fixa en 109.221,59 EUR. El cost preventiu de l’obra és de 
6.735,59 EUR. El cost de l’obra a repartir entre els beneficiaris és la quantitat de 6.062,03     
EUR equivalent al 90 % del cost preventiu de l’obra suportat per l’entitat. Respecte al total de 
l’obra, el cost a repartir entre els beneficiaris és equivalent al 5,55 % del cost total de l’obra. 
 
Tercer.- Aplicar com a mòduls de repartiment entre els beneficiaris els criteris següents: 
 
- metres linials de façana de l’immoble: 50%. El preu del metre linial és de 40,43 EUR. 
- m2 de superfície de l’immoble afectat en proporció a la façana afectada: 50%. El preu del m2 
és de 5,42 EUR. 
 
Quart.- Aprovar la relació dels subjectes que es veuran beneficiats per l’obra i establir les 
quotes individuals que ha de satisfer cada beneficiari i que consten a l’expedient. 



  

 

 

 
Cinquè.- De conformitat amb el que estableixen els articles 36.2 i 37 del RD legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, els propietaris o titulars afectats per la realització de les obres podran constituir-
se en associació administrativa de contribuents durant el termini d’exposició pública de l’acord 
d’ordenació i imposició de contribucions especials. 
 
Sisè.- Exposar i publicar el present acord al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis municipal pel 
termini de 30 dies, període durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que creguin oportunes. De no presentar-se cap reclamació l’acord 
s’entendrà definitivament aprovat sense necessitat de cap altre acord. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’informe sobre llicència d’obres e n sòl no urbanitzable.  Projecte de 
construcció del Centre de Recerca, Formació i Divul gació Apícola “Montroig”, situat al 
polígon 6, parcel.la 10 de Camarasa. 
 
Examinat el projecte promogut per l’Ajuntament de Camarasa per a la construcció del Centre 
de Recerca, Formació i Divulgació Apícola “Montroig”, situat als afores, polígon 6, parcel.la 10, 
de Camarasa, qualificat com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del planejament urbanístic. 
 
Vist que l’expedient s’ha exposat a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci 
publicat al BOP de Lleida núm. 89, de data 29 de juny de 2010, al DOGC núm. 5655, de data 
22 de juny de 2010, al diari Segre del dia 17 de juny de 2010, i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. Durant aquest període no s’han presentat al.legacions. 
 
Vistos els informes favorables de secretaria en relació a la tramitació de l’expedient i del tècnic 
municipal en relació a la instal.lació proposada. 
 
Vistos els informes dels organismes que es relacionen: 
- Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, emès el 6-09-2010. Favorable.  
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, emès el 21.07.2010. No afecta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge, emès el 12.08.2010. Favorable amb condicions. 
- Institut Geològic de Catalunya, emès el 03.08.2010. Favorable.  
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, de data 20.07.2010. Favorable 
- Agència Catalana de l’Aigua, sol.licitat informe en data 21/06/2010. No rebut. 
- Servei Territorial de Carreteres, sol.licitat informe en data 07/09/2010. No rebut. 
 
Vist el disposat a l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.-  Aprovar provisionalment el projecte promogut per l’Ajuntament de Camarasa per a la 
construcció del Centre de Recerca, Formació i Divulgació Apícola “Montroig” situat als afores, 
polígon 6, parcel.la 10 d’aquest municipi de Camarasa, qualificat com a sòl no urbanitzable 
segons les NNSS del planejament urbanístic de Camarasa. 
 
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament 
de Política Territorial i Obres Públiques a Lleida, als efectes previstos a l’article 48.2 del Decret 
legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 



  

 

 

 

Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació del Conveni de col.lab oració entre el Departament d’Interior, 
Relacions Institucionals i Participació de la Gener alitat de Catalunya i l’Ajuntament de 
Camarasa per tal de fixar mitjans electrònics com a  preferents en les comunicacions del 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT )- Ens Locals. 
 
Vist que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya estableix el marc 
regulador de les accions destinades a protegir a les persones, els béns i el medi ambient 
davant de situacions de greu risc col.lectiu, de catàstrofes i de calamitats públiques. 
 
Atès que una de les formes de prestar aquest servei és mitjançant els avisos i comunicats del 
Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT), notificant l’activació i desactivació dels 
plans d’emergència especial i del Pla d’emergència territorial de Catalunya als organismes que 
aquests documents prevegin, així com facilitar informació a les autoritats i als grups actuants i 
entitats que gestionen l’emergència. 
 
Vist que d’acord amb l’article 48 de la Llei de protecció civil, l’alcalde és l’autoritat superior de 
protecció civil en l’àmbit municipal i atès que l’article 27.7 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, 
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics disposa que: “Les administracions 
públiques han d’utilitzar preferentment mitjans electrònics en les seves comunicacions amb 
altres administracions públiques …”. 
 
Vist l’annex de conveni que s’adjunta a aquesta proposta. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord:  
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Camarasa per tal 
d’establir el correu electrònic com a mitjà preferent de comunicació entre el CECAT i 
l’Ajuntament, d’acord amb les clàusules que hi consten. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació i facultar el senyor alcalde per a la seva signatura. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació del Pla de protecció ci vil municipal per a emergències en 
àrees d’influència pública pels actes de la Transse gre. 
 
Vist que durant el segon cap de setmana del mes de juliol es duu a terme la Transsegre, 
celebració basada en un descens no competitiu per aigües del riu Segre amb embarcacions de 
fabricació casolana, que compren diverses activitats aquàtiques, concerts, acampades entre 
altres que congreguen molts participants i visitants. 
 
Vist que  el nostre municipi està afectat pel seu recorregut ja que normalment es dóna la sortida 
de les embarcacions des de la zona del parc Maria Rúbies i fins al nucli de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 



  

 

 

Donat el risc que aquest tipus d’activitats poden comportar degut a la gran afluència de públic, 
tant en el moment del descens pel riu com en la resta de les activitats programades, els 
municipis de Balaguer, Os de Balaguer i Camarasa que són els pobles per on es desenvolupen 
aquestes activitats van decidir establir una protocols d’actuació per a possibles emergències 
que es puguessin donar durant el seu desenvolupament. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el Pla de protecció civil dels municipis de Balaguer, Os de Balaguer i 
Camarasa per a emergències en àrees de pública concurrència pels actes de la Transsegre, 
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Noguera. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
 
El senyor Roc Campo manifesta que el nom de la zona de sortida Parc Maria Rúbies li sobra 
perquè ja no hi és. Millor s’hauria de dir el remolí. 
 
El senyor alcalde manifesta que el Parc Maria Rúbies sí que hi és i l’únic que falta és el permís 
de l’ACA per acabar de fer el passeig. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import  
   
Josep Serret Marsiñach Treballs diversos 1.163,13 
Mª Josep Folguera Espuche Serveis socorrisme i manteniment 

instal.lacions piscines 
13.284,44 

Lluís Capdevila Graells Coques 11 setembre 648,00 
ABSIS Manteniment programari informàtic, 3T 1.039,93 
Laiccona Anàlisi aigua complet 705,11 
Subirós, SL Festa d’estiu 590,00 
Consell Comarcal Cànon residus 2T 1.131,04 
Consell Comarcal Abocador comarcal juny 622,40 
Consell Comarcal Recollida escombraries juny 1.923,43 
 
El senyor Roc Campo manifesta, tal com ja va dir l’any passat, que al socorrista se li paga molts 
diners. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Onzè.- Precs i Preguntes. 
 
El senyor Josep M. Masagué pregunta com queda la línia de terme de la serra del Pallol. 
El senyor alcalde manifesta que la línia parteix la serra pel mig com sempre, que no s’ha modificat 
res. 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 
 


