
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
Assistents: 
 
Sr. Josep Vendrell i Rebert, alcalde 
Sr. Jaume Farrús Trepat, regidor 
Sr. Fausto Torres Ramírez, regidor  
Sr. Antonio Pedrol Francés, regidor 
Sr. Roc Campo Martínez, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
Excusen la seva absència els senyors Carles Palomes Brusau i Josep M. Masagué Guillaumet. 
 
Data:  26 d’octubre de 2010 
Començament:  21:00 hores 
Acabament:   21:45  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 28 
de setembre de 2010.  
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d´Alcaldia 
 
Núm. 109/10: Concedir a la senyora Núria Curià Casanoves, com a propietària del terreny situat 
al carrer Sant Jordi, núm. 40 de Camarasa, un termini d´audiència de deu dies, per tal que 
pugui examinar l´expedient d’ordenació de neteja del solar per tal de garantir la seguretat, la 
salubritat i el compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació.  
 
Núm. 110/10: Concedir al senyor Josep Sabaté Coma, com a propietari del terreny situat al 
carrer Les Voltes, núm. 9 de Camarasa, un termini d´audiència de deu dies, per tal que pugui 
examinar l´expedient d’ordenació de neteja del solar per tal de garantir la seguretat, la salubritat 
i el compliment dels deures d’ús, conservació i rehabilitació.  
 
Núm. 111/10: Informar favorablement el control inicial parcial d´Agropecuària Fontanet, S.L. de 
l´explotació ramadera porcina, situada als Afores, Polígon 9, parcel.la 2, de l´Ametlla del 
Montsec, nucli de Camarasa, condicionada al compliment de les condicions imposades en la 
resolució de data 14 de setembre de 2010 de la Direcció General de Qualitat Ambiental del 
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i que s´han transcrit 
en aquella resolució. 
 
Núm. 112/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Domingo Mogues per fer un cel 
ras al magatzem i canviar portes de fusta per unes de metàl.liques abatibles al garatge de la 
vivenda situada al carrer Avda. Sant Isidre, núm. 2, d´aquest municipi de Camarasa. 



  

 
Núm. 113/10:  Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Magí Guillaumet Gili per pavimentar 
part del pati, per tal d´evitar filtracions d´humitat, de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, 
núm. 4, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 114/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Pedrol Fàbregas per 
substituir la banyera per plat de dutxa i canviar l´enrajolat de la cambra de bany de la vivenda 
situada al carrer Barrinou, 2, de Camarasa. 
 
Núm. 115/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francesc Rubió Pallé per canviar 40 
m2. de teulada de llates, col.locant fusta d´encofrar i les teules existents, i fer més gran la porta, 
substituint l´actual de fusta per una de metàl.lica abatible, al corral situat al carrer Vall, 23, de 
Camarasa. 
 
Núm. 116/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Benjamí Almacelles Masip per 
substituir la banyera per plat de dutxa i canviar l´enrajolat de la cambra de bany de la vivenda 
situada al carrer Sant Pere, 14, de Camarasa. 
 
Núm. 117/10: Concedir a la treballadora municipal Mercè Rosell Collado, adscrita al servei de la 
Llar d´Infants municipal de Camarasa, el dia personal sol.licitat corresponent a l´11 d´octubre de 
2010. 
 
Núm. 118/10: Estimar la petició formulada per la senyora Isabel López Diaz per escrit de 18 de 
juliol de 2008, i, en conseqüència, incoar expedient per a la clausura de l´activitat de galliner 
que desenvolupa el senyor Lluís Chamorro Raigón, per exercir-se aquesta sense haver obtingut 
comunicació ambiental en ultrapassar la capacitat declarada al DARP el nombre de 30 aus. 
 
Núm. 119/10: Declarar estimada per silenci administratiu positiu la sol.licitut d´informació 
formulada pel senyor José Luis Zuferri Segura en data 24 de juliol de 2008 i, en conseqüència, 
informar-lo que el camí a que es refereix la seva sol.licitud no és de propietat municipal, que 
cap expedient de desafectació s´ha tramitat, que sobre els títols de propietat que pugués 
ostentar el senyor Josep Maria Camarasa Cortés l´organisme competent per  emetre 
certificacions registrals de domini i càrregues és el Registre de la Propietat de Balaguer i, que 
no s´ha atorgat cap llicència d´obres per a la instal.lació de cadena amb candau amb 
advertiment de prohibit el pas en l´esmentat camí per no ésser un acte subjecte a llicència 
d´obres. Així mateix, desestimar la petició de requeriment de restabliment de pas per l’esmentat 
camí. 
 
Núm. 120/10: Declarar conclús l´expedient administratiu de neteja de solar iniciat a la senyora 
Neus Vila Madico per haver-se complert les mesures de conservació basades en la neteja de la 
càrrega vegetal que hi havia dins el solar situat al carrer Teuleria, 20 de Camarasa, sense 
iniciar expedient sancionador. 
 
Núm. 121/10: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Llorenç Rubió Pallé per a 
l’arranjament de planta baixa i terrassa del primer pis de la vivenda situada al carrer Santa 
Maria, 12 de Camarasa. 
 
Núm. 122/10: Acceptar l´ajut de 824,00 EUR per a adquisició d´un projector com a equipament 
per al Casal Cultural de Camarasa a l´empara de l´Ordre CMC/1629. de 19 de març, de 
convocatòria per a la concesió de subvencions en règim de concurrència competititiva, 
adreçades a muincipis per a inversions en equipament audiovisual vinculat a projectes culturals 
o artístics durant l´any 2010. 
 



  

Núm. 123/10: Incoar expedient de protecció de la legalitat urbanística al senyor Miquel Feliu 
Gallart per les obres realitzades fora d’ordenació consistents en la construcció d’edifici de 50 
m2 en planta dins la parcel.la 237, polígon 6, d’aquest terme munical de Camarasa. 
 
Núm. 124/10: Aprovar inicialment el projecte redactat per l’empresa Ianua Arquitectures, SCP 
de les obres titulades “Restauració de l’ermita de la Mare de Déu del Castell de Sant Llorenç de 
Montgai, 2ª fase” i l’estudi de seguretat i salut corresponent a aquesta obra el pressupost de la 
qual ascendeix a la quantitat de 35.565,81 EUR. 
 
Núm. 125/10: Adjudicar per contracte menor a l’empresa Germans Escolà i Olives, SL el 
contracte per a l’execució de l’obra titulada  “Restauració de l’ermita de la Mare de Déu del 
Castell de Sant Llorenç de Montgai, 2ª fase” per l’import de 30.140,52 EUR i 5.425,29 EUR 
d’IVA. 
 
Núm. 126/10: Adjudicar per contracte menor a l’empresa Enginyeria Marsal Porta, SL per 
import de 15.913,41 EUR i 2.864,41 EUR d’IVA, i a l’empresa Germans Escolà Olives, SL, per 
import de 6.657,50 EUR i 1.198,35 EUR d’IVA, respectivament, el contracte per a l’execució de 
l’obra titulada “Recuperació i senyalització del camí de Camarasa a l’Aiguabarreig Segre-
Noguera Pallaresa”. 
 
Núm. 127/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Benjamín Almacelles Masip per a 
l’arranjament del pati situat al carrer Sant Jordi, núm. 40 de Camarasa. 
 
Núm. 128/10: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Daniel Puig Solé per a la construcció 
d’un traster al garatge situat al carrer Santa Maria, núm. 27 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 de les Avellanes-Santa 
Linya 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: 

-l’Acta de la operación practicada para reconocer la línea de término y señalar los mojones 
comunes a los términos municipales de Camarasa-Fontllonga y de Avellanes–Santaliña, de 19 
d’abril de 1971, els quaderns topogràfics annexos, elaborats per l’Instituto Geográfico y 
Estadístico. En base a aquesta documentació, la Direcció General d’Administració Local i 
l’Intitut Cartogràfic de Catalunya, van elaborar un informe sobre la delimitació, de 27 de juliol de 
2007, on hi consta el replanteig topogràfic de la línia de terme. 
 
El dia 22 de setembre i 30 de novembre de 2009 la Direcció General d’Administració Local va 
trametre una còpia de l’informe esmentat, on hi consta les coordenades UTM de les fites 
reconegudes en aquesta acta. Posteriorment, el dia 20 d’abril de 2010 es varen reunir les 
comissions de delimitació municipals amb representants de la Generalitat de Catalunya i, sobre 
la base d’aquesta documentació, les representacions municipals i els tècnics de la DGAL i 
l’ICC, es varen desplaçar sobre el terreny per comprovar in situ la ubicació d’aquestes fites, les 



  

comissions no es posen d’acord i demanem temps per estudiar la línia de terme. El dia 4 
d’octubre de 2010 es varen reunir de nou i es redacta la següent acta. 
 
En aquesta acta es varen reconèixer un total de dinou 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 sis (F1, F3, F6, F7, F8, F9). 
 

Les comissions municipals de delimitació accepten les coordenades UTM teòriques relatives a 
la fita segona (F2), quarta (F4), cinquena (F5), desena (F10), onzena (F11), dotzena (F12), 
tretzena (F13), catorzena (F14), quinzena (F15), setzena (F16), dissetena (F17), divuitena (F18) 
i dinovena (F19), que no s’han trobat monumentades 
 
Les comissions acorden adaptar a la realitat geogràfica del moment la ubicació de la fita 
segona (F2). Els tècnics de la Generalitat fan constar que aquesta ubicació no és coincident 
amb la descripció de l’acta de data de 19 d’abril de 1971. 
 
D’acord amb aquests antecedents, les comissions reconeixen les fites següents: 
 
Fita 1: se situa al Serrat de la Palomera, a uns cent metres al sud del marge sud de la 
carrereda d’Oroners. Es reconeix com a fita de terme, un munt de pedres de forma cònica, de 
cinquanta centímetres de diàmetre a la base i cinquanta centímetres d’alçària. Aquesta fita 
també és comuna amb el municipi d’Àger. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 318756,1 i 
Y: 4648518,1. 
 
Fita 2: se situa, a l’eix de les aigües del riu Noguera Pallaresa, al mig del Pantà de Camarasa, a 
uns cent setanta metres al sud del marge sud de la carretera C-13, i a uns sis-cents metres a 
l’oest de la Presa de Camarasa. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona 
discorre de la fita primera per la divisòria d’aigües del Serrat de la Palomera fins la seva 
intersecció amb l’eix de les aigües del riu Noguera Pallaresa, i segueix per l’eix d’aquest riu, 
actualment Pamtà de Camarasa  fins a trobar la fita. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
324302,2 i Y: 4642107,6. 
 
Fita 3: se situa  a la Feixa, al capdamunt del Mont-roig, a uns quatre-cents metres al nord-est 
del marge nord de la carretera C-13. Es reconeix com a fita, un munt de pedres, de dimensions 
irregulars, de setanta per setanta centímetres de costat a la base i vuitanta centímetres 
d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i tercera és la recta compres entre 
totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 324138,0 i Y: 4641386,3. 
 
Fita 4: se situa a la Pletiu de l’Extrem, a la serra del Mont-roig, a uns dos-cents cinquanta 
metres a l’oest de la Cova del Tabac. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i 
quarta és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
323752,21 i Y: 4640896,9. 
 
Fita 5: se situa al capdamunt de la Serra del Mont-roig, a uns cinc-cents metres a l’oest del 
Portell. La línia de terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena discorre per la divisòria 
d’aigües on s’ubiquen ambdues fites fins a trobar la fita. Les coordenades UTM EED50 31T 
són: X: 322662,8 i Y: 4640488,0. 
 
Fita 6: se situa al capdamunt de la Serra del Mont-roig. Es reconeix un aflorament de roca 
calcària. La línia de terme reconeguda entre les fites cinquena i discorre per la divisòria d’aigües 
on s’ubiquen ambdues fites fins a trobar la fita. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
322159,2 i Y: 4640527,7. 
 



  

Fita 7: se situa la Serra del Mont-roig al capdamunt de la paret de la Pala Alta, a uns tres-cents 
cinquanta metres a l’est del vèrtex geodèsic de la Pala Alta. Es reconeix com a fita de terme un 
munt de pedres, de setanta per cinquanta centímetres de costat a la base i vuitanta centímetres 
d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena discorre per la divisòria 
d’aigües on s’ubiquen ambdues fites fins a trobar la fita. Les coordenades UTM ED50 31T són: 
320953,6 i Y: 4640780,9. 
 
Fita 8: se situa a la Serra del Mont-roig, al capdamunt de la Pla dels Pelats, a uns vuitanta 
metres al nord del marge nord del camí de les Altures. Es reconeix com a fita un munt de 
pedres d’un metre de costat a la base i una metre d’alçària. La línia de terme reconeguda entre 
les fites setena i vuitena discorre per la divisòria d’aigües on s’ubiquen ambdues fites. Les 
coordenades UTM ED50 31T són: X: 320273,2 i Y: 4640654,8. 
 
Fita 9: se situa a la Serra del Mont-roig, a uns sis metres al sud-oest de l’ermita de la Mare de 
Déu de Montalegre. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena discorre per la 
divisòria d’aigües on s’ubiquen ambdues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
319651,0 i Y: 4640462,8. 
 
Fita 10: se situa a la Serra de Montalegre, a uns trenta metres al nord del marge nord del camí 
de la Mare de Déu de Montalegre. La línia de terme reconeguda entre les fites novena i desena 
és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 319479,4 
i Y: 4640263,7. 
 
Fita 11: se situa a la Serra de Santa Margarida, al mig d’una zona boscosa, a uns cent trenta 
metres al nord del marge nord del camí de les Altures. La línia de terme reconeguda entre les 
fites desena i onzena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 
31T són: X: 319141,5 i Y: 4639919,0. 
 
Fita 12: se situa a la Socarrada, al mig d’una zona boscosa, a uns vint metres al nord del marge 
nord d’un camí d’accés a finques. La línia de terme reconeguda entre les fites onzena i dotzena 
és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X:  319286,0 
i Y: 4639438,3. 
 
Fita 13: se situa al capdamunt de la Serra de la Diva. La línia de terme reconeguda entre les 
fites dotzena i tretzena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM 
ED50 31T són: X: 319212,4 i Y: 4639133,6. 
 
Fita 14: se situa al capdamunt de la Devesa, a uns dos-cents metres a l’est del marge est del 
camí de la Devesa. La línia de terme reconeguda entre les fites tretzena i catorzena és la recta 
compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 317682,7 i Y: 
4638722,7. 
 
Fita 15: se situa a la Devesa, al mig d’una zona boscosa. La línia de terme reconeguda entre 
les fites catorzena i quinzena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades 
UTM ED50 31T són: X: 317484,2 i Y: 4638389,0. 
 
Fita 16: se situa a la Garriga, al marge oest del camí de Vilanova de la Sal a la Garriga. La línia 
de terme reconeguda entre les fites quinzena i setzena discorre per la poligonal topogràfica 
definida per les coordenades UTM ED50 31T següents: 
 
Punt 1:  X: 317484.2 i Y: 4638389.0 
Punt 2:  X: 317481.4 i Y: 4638384.7 
Punt 3:  X: 317477.2 i Y: 4638387.2 
Punt 4:  X: 317471.2 i Y: 4638391.0 
Punt 5:  X: 317466.0 i Y: 4638398.4 



  

Punt 6:  X: 317458.4 i Y: 4638404.8 
Punt 7:  X: 317449.7 i Y: 4638412.1 
Punt 8:  X: 317450.0 i Y: 4638418.4 
Punt 9:  X: 317447.9 i Y: 4638425.6 
Punt 10: X: 317445.3 i Y: 4638429.2 
Punt 11: X: 317437.3 i Y: 4638433.3 
Punt 12: X: 317431.4 i Y: 4638441.1 
Punt 13: X: 317427.7 i Y: 4638445.8 
Punt 14: X: 317424.2 i Y: 4638448.2 
Punt 15: X: 317419.3 i Y: 4638447.6 
Punt 16: X: 317411.4 i Y: 4638447.2 
Punt 17: X: 317403.6 i Y: 4638449.9 
Punt 18: X: 317392.2 i Y: 4638455.6 
Punt 19: X: 317381.8 i Y: 4638460.9 
Punt 20: X: 317373.6 i Y: 4638463.8 
Punt 21: X: 317364.6 i Y: 4638467.4 
Punt 22: X: 317358.5 i Y: 4638468.9 
Punt 23: X: 317346.4 i Y: 4638468.4 
Punt 24: X: 317335.8 i Y: 4638466.8 
Punt 25: X: 317326.2 i Y: 4638464.6 
Punt 26: X: 317316.6 i Y: 4638462.3 
Punt 27: X: 317306.4 i Y: 4638461.3 
Punt 28: X: 317295.0 i Y: 4638459.5 
Punt 29: X: 317283.3 i Y: 4638461.1 
Punt 30: X: 317272.7 i Y: 4638462.3 
Punt 31: X: 317262.1 i Y: 4638464.2 
Punt 32: X: 317251.3 i Y: 4638465.2 
Punt 33: X: 317240.2 i Y: 4638465.8 
Punt 34: X: 317227.8 i Y: 4638465.4 
Punt 35: X: 317218.6 i Y: 4638467.0 
Punt 36: X: 317206.1 i Y: 4638470.9 
Punt 37: X: 317190.2 i Y: 4638481.9 
Punt 38: X: 317177.3 i Y: 4638493.2 
Punt 39: X: 317157.5 i Y: 4638509.1 
Punt 40: X: 317145.3 i Y: 4638520.9 
Punt 41: X: 317135.7 i Y: 4638527.7 
Punt 42: X: 317127.3 i Y: 4638535.0 
Punt 43: X: 317105.5 i Y: 4638554.0 
Punt 44: X: 317093.8 i Y: 4638564.0 
Punt 45: X: 317085.9 i Y: 4638564.8 
Punt 46: X: 317070.6 i Y: 4638569.9 
Punt 47: X: 317060.4 i Y: 4638577.7 
Punt 48: X: 317051.7 i Y: 4638577.0 
Punt 49: X: 317047.5 i Y: 4638581.9 
Punt 50: X: 317042.8 i Y: 4638586.9 
Punt 51: X: 317034.1 i Y: 4638593.1 
Punt 52: X: 316994.9 i Y: 4638630.5 
Punt 53: X: 316976.2 i Y: 4638586.4 
Punt 54: X: 316982.0 i Y: 4638582.1 
Punt 55: X: 316986.3 i Y: 4638578.6 
Punt 56: X: 316994.5 i Y: 4638573.6 
Punt 57: X: 316999.3 i Y: 4638567.9 
Punt 58: X: 317002.2 i Y: 4638561.7 
Punt 59: X: 317012.3 i Y: 4638550.6 
Punt 60: X: 317026.5 i Y: 4638534.3 



  

Punt 61: X: 317030.1 i Y: 4638523.8 
Punt 62: X: 317047.9 i Y: 4638477.3 
Punt 63: X: 317057.9 i Y: 4638448.9 
Punt 64: X: 317074.6 i Y: 4638412.8 
Punt 65: X: 317090.1 i Y: 4638378.2 
Punt 66: X: 317101.2 i Y: 4638344.9 
Punt 67: X: 317111.5 i Y: 4638306.2 
Punt 68: X: 317073.3 i Y: 4638268.0 
Punt 69: X: 317070.7 i Y: 4638232.4 
Punt 70: X: 317085.2 i Y: 4638207.1 
Punt 71: X: 317084.2 i Y: 4638163.7 
Punt 72: X: 317082.1 i Y: 4638127.6 
Punt 73: X: 317083.6 i Y: 4638095.6 
Punt 74: X: 317085.7 i Y: 4638075.4 
Punt 75: X: 317087.5 i Y: 4638057.1 
Punt 76: X: 317113.8 i Y: 4638015.8 
Punt 77: X: 317120.0 i Y: 4637995.1 
Punt 78: X: 317113.3 i Y: 4637960.6 
Punt 79: X: 317126.2 i Y: 4637892.9 
Punt 80: X: 317158.8 i Y: 4637875.9 
Punt 81: X: 317190.5 i Y: 4637844.9 
Punt 82: X: 317195.8 i Y: 4637838.4 
Punt 83: X: 317198.0 i Y: 4637834.7 
Punt 84: X: 317199.6 i Y: 4637831.2 
Punt 85: X: 317200.7 i Y: 4637826.2 
Punt 86: X: 317200.8 i Y: 4637814.9 
Punt 87: X: 317198.7 i Y: 4637814.9 
 
Les coordenades UTM Ed50 31T són: X: 317198,7 i Y: 4637814,9. 
 
Fita 17: se situa a la Garriga, al marge sud del camí de Sant Llorenç de Montgai, a uns cent deu 
metres a l’oest del Corral del Rúbies. La línia de terme reconeguda entre les fites setzena i 
dissetena és la recta compresa entre totes dues fites. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 
316649,0 i Y: 4637673,56. 
 
Fita 18: se situa a la Garriga, al marge sud del camí de Sant Llorenç de Montgai, a uns cent 
metres a l’est del camí de la Garriga. La línia de terme reconeguda entre les fites dissetena i 
divuitena discorre de la fita dissetena per la normal a l’eix del camí de Sant Llorenç de Montgai i 
segueix per aquest eix fins la normal traçada de la fita divuitena, per la qual segueix fins a 
trobar la fita. Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 316177,1 i Y: 4637562,5. 
 
Fita 19: se situa a la Serra la bassa, al marge oest de la carrerada real, a uns quatre-cents 
metres a l’est del marge est de la carretera de Gerb a Vilanova de la Sal LV-9046. La línia de 
terme reconeguda entre les fites divuitena i dinovena és la recta compresa entre totes dues 
fites. Aquesta fita també és comuna amb el municipi d’Os de Balaguer. Les coordenades UTM 
ED50 31T són: X: 315991,9 i Y: 4636600,8. 
 
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 de les Avellanes i Santa Linya realitzada el dia 4 d’octubre de 2010 i 
que consta signada pels membres de les Comissions de delimitació de cada municipi. 
 
Segon.- Notificar a l’Ajuntament de les Avellanes i Santa Linya, 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 definitiva de l’obra  titulada “Acondicionament d’un edifici 
per a Casal Municipal a Sant Llorenç de Montgai”, p er 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 van 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. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en data 28 de setembre de 2010, va adjudicar provisionalment 
el contracte de l’obra titulada “Acondicionament d’un edifici per a Casal Municipal a Sant 
Llorenç de Montgai” a l’empresa Germans 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. 
 
Vist que en data 5 d’octubre de 2010 l’empresa adjudicatària va constituir la garantia definitiva 
per import de 7.894,20 EUR i va presentar els documents justificatius exigits. 
 
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de secretaria, i d’acord amb 
l’establert a l’article 135.4 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 d’aquest acord: 
 
Primer.- Elevar a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’execució de l’obra titulada 
“Acondicionament d’un edifici per a Casal Municipal a Sant Llorenç de Montgai” a l’empresa 
Germans Escolà i Olives, SL per haver estat la millor proposta de licitació i pel preu de 133.800 
EUR i 24.084 EUR.  
 



  

Segon.- Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 33 622 01 del pressupost 
municipal de l’exercici 2010. 
 
Tercer.- Notificar l’adjudicació definitiva als candidats que no han resultat adjudicataris i 
autoritzar la devolució de la garantia provisional. 
 
Quart.- Notificar a l’empresa Germans Escolà i Olives, SL, adjudicatària del contracte d’obres la 
present resolució i citar-la per a la signatura del contracte. 
 
Cinquè.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres en el Perfil del contractant, en el 
BOP de Lleida i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Sisè.- Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de seguretat i salut de 
l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament, 
previ informe del Coordinador de seguretat i salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat 
laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’adjudicació provisional de l’ob ra titulada “Obres complementàries al 
Local Polivalent Casal Municipal de Camarasa, fases  1 i 2”. 
 
Vist que en data 28 de setembre 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 “Obres complementàries Local Polivalent Casal Municipal de 
Camarasa, Fases 1 i 2.” 
 
Atès que en data 29 de setembre de 2010 es va sol.licitar ofertes a les empreses capacitades 
per a la realització de l’obra. 
 
Vist que la Mesa de contractació 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 d’aquest acord: 
 
Primer.- Adjudicar definitivament el contracte d’execució de l’obra titulada “Obres 
complementàries Local Polivalent Casal Municipal de Camarasa, Fase 1 i 2” a l’empresa 
Germans Escolà i Olives, SL  per haver estat la millor proposta de licitació i negociació pel preu 
de: 
 
- Fase 1: 111.835,43 EUR i 20.130,38 EUR d’IVA 
- Fase 2: 123.957,42 EUR i 22.312,34 EUR d’IVA. 
 
Segon.- Notificar l’adjudicació definitiva a tots els licitadors que no han resultat adjudicataris. 
 
Tercer.- Notificar i requerir a l’adjudicatari del contracte, per tal que presenti en el termini de 
quinze dies hàbils següents a la notificació d’aquest acord, la documentació justificativa de 
trobar-se al corrent en el cumpliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat 
social, així com constituir la garantia definitiva. 
 



  

Quart.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el BOP de Lleida, en 
el Perfil del contractant i en el tauler d’anuncis municipal. 
 
Cinquè.- Formalitzat el contracte s’haurà de presentar pel contractista el Pla de seguretat i salut 
de l’obra ajustat a l’estudi de seguretat i salut del Projecte per a la seva aprovació per 
l’Ajuntament, previ informe del Coordinador de seguretat i salut i la seva posterior comunicació 
a l’autoritat laboral. Efectuat aquest tràmit es procedirà a l’acta de replanteig i inici de l’obra. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació provisional de la modif icació de les ordenances municipals i 
fiscals per a l’any 2011 i següents i de l’aprovaci ó de la nova ordenança reguladora dels 
fitxers de l’Ajuntament que contenen dades de caràc ter personal. 
 
Per Resolució de l’alcaldia, de data 13 d’octubre de 2010, es va acordar iniciar l’expedient de 
modificació de les ordenances municipals i fiscals vigents i encarregar al secretari-interventor 
d’aquest Ajuntament l’emissió d’un informe jurídic sobre el procediment a seguir, així com la 
redacció d’un projecte de modificació de les mateixes. 
 
Així mateix, i donada la necessitat de crear els fitxers de l’Ajuntament que contenen dades de 
caràcter personal per tal de complir amb les prescripcions sobre la protecció de dades de 
caràcter personal establertes a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre i la Llei 5/2002, de 19 
d’abril de l’Agència Catalana de Protecció de dades i procedir a la seva inscripció al Registre de 
Protecció de Dades de Catalunya, es proposa l’aprovació de l’Ordenança reguladora dels fitxers 
que contenen dades de caràcter personal. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’efecte per a la modificació de diversos articles de les ordenances 
fiscals de l’Ajuntament de Camarasa per a l’any 2011 i següents, amb l’objecte de fer front als 
costos per a la prestació d’alguns serveis, es proposa la modificació de les ordenances que 
regiran a partir del dia 1 de gener de 2011 i següents. 
 
D’acord  amb el que disposen els articles 22.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, modificat per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; els articles 52.2 d), 
114.3.j) i 178 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 articles 15 a 19 del Text refós de la Llei 
d’hisendes locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març, i els articles 60 a 66 del Decret 
179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals. 
 
Vist en particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat  per RDL 
2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la 
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates 
d’aprovació i d’inici de la seva aplicació. 

Vist que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha emès l’esmentat informe amb data 19 
d’octubre de 2010 en relació a la nova ordenança reguladora dels fitxers que contenen dades 
de caràcter personal i ha presentat un esborrany de projecte de modificació de les ordenances 
següents: 

 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram 
Núm. 11 Taxa per a la prestació del servei de cases de bany, dutxes, piscines i instal.lacions 
anàlogues. 
 



  

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents la modificació de les 
ordenances municipals i fiscals següents: 
 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans.  
 
Es modifica el tipus de gravamen incrementant les tarifes de l’any 2010 i següents, un 2,5%. 
 
Les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivendes de caràcter familiar ..............  49,75 EUR 
- locals comercials (sòl urbà) ................  109,41 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)..149,24 EUR 
-     càmpings ............ 235,35 EUR 
 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram.  
 
Es modifica l’article 4 incrementant les tarifes aplicables de l’any 2010 i següents un 2,5%. 
 
a) les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivenda de caràcter familiar ..........................20,59 EUR 
- locals comercials (sòl urbà) ......................... 32,94 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)... 82,35 EUR 
 
Núm. 11 Taxa per a la prestació del servei de cases de bany, dutxes, piscines i instal.lacions 
anàlogues.  
 
Es modifica l’article 4 incrementant les tarifes aplicables de l’any 2010 i següents un 2,5% d’acord 
amb els criteris següents: 
 
- Abonament per temporada:  
 

- Menors de 6 anys: gratuït 
- De 6 a 12 anys inclòs (30% dte.): 20,30 EUR 
- A partir de 13 anys i adults fins a 64 anys: 29 EUR 
- Adults de 65 anys o més (50% dte.): 14,50 EUR 
- Carnet jove (15% dte.): 24,65 EUR 

 
- Entrada per persona:  
 

- Menors de 6 anys: gratuït 
- De 6 a 12 anys inclòs (30% dte.): 2,45 EUR 
- A partir de 13 anys i adults fins a 64 anys: 3,50 EUR 
- Adults de 65 anys o més (50% dte.): 1,75 EUR 
- Carnet jove (15% dte.): 3,00 EUR 

 
- Cursets de natació: 20,00 EUR 
 
Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents l’ordenança núm. 37 
reguladora de dels fitxers que contenen dades de caràcter personal i que consta a l’annex 1. 
 



  

Tercer.- Els acords definitius en matèria d’aprovació d’ordenances fiscals i reglaments per a 
l’exercici 2011 i següents es publicaran en el BOP de Lleida.  
 
Quart.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords 
provisionals, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la 
publicació de l’anunci d’exposició en el BOP de Lleida.  
 
Durant el període d’exposició pública de l’ordenança i el reglament,  els qui tinguin un interès 
directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del  text refós de la Llei 
d’hisendes locals aprovat  per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i 
presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició 
pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament 
aprovats i es publicarà en el BOP de Lleida el text íntegre de les modificacions efectuades. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació de pròrroga del contrac te d’arrendament de part del Casal 
Municipal de Sant Llorenç a la Societat Cultural Re creativa de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Vist que en data 31 de juliol de 2010 va finalitzar el contracte d’arrendament a la Societat 
Cultural Recreativa de part de l’immoble urbà situat al carrer Passeig del Segre de Sant Llorenç 
de Montgai per tal de poder-hi realitzar activitats culturals i recreatives que es considerin 
d’interès local per a la població i que consta de les dependències següents: 
 
- planta baixa (servei de bar, cuina i cambra trastera) 
- planta primera (sala recreativa, biblioteca i sala de juntes) 
 
Atès que és voluntat d’ambdós entitats prorrogar el contracte d’arrendament esmentat en les 
mateixes condicions establertes. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la pròrroga del contracte d’arrendament a la Societat Cultural Recreativa de 
Sant Llorenç de Montgai de part de l’immoble urbà situat al carrer Passeig del Segre de Sant 
Llorenç de Montgai per tal de poder-hi realitzar activitats culturals i recreatives que es 
considerin d’interès local per a la població d’acord amb les mateixes condicions establertes i 
còpia del contracte que s’annexa a aquest acord. 
 
Segon.- S’estableix una durada de la pròrroga del contracte d’arrendament fins el dia 31 de 
març de 2012. 
 
Tercer.- Facultar l’alcalde perquè realitzi les gestions necessàries que condueixin a formalitzar 
la pròrroga d’aquest contracte. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta de ratificació del Decret d’alcald ia, de data 14 de juliol de 2010, 
d’acceptació de la cessió de la finca F12 de la Uni tat d’Actuació UA-2 de Camarasa. 
 
Vist el Decret d’alcaldia, de data 14 de juliol de 2010, que transcrit literalment diu: 
 



  

“Vist que en data 12 de juliol de 2010 per part de la senyora Montserrat Cantons Casanoves 
s’ha ofert a l’Ajuntament de Camarasa la cessió de la finca F12 inclosa dins de la reparcel.lació 
de la Unitat d’Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” amb la descripció 
següent: 
 
FINCA URBANA: PARCEL.LA F12, que forma part integrant del Projecte de reparcel.lació de la 
Unitat d’Actuació número 2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” (UA-2), del terme de 
Camarasa, -que inclou la parcel.la A45 del plànol 3 de Finques adjudicades-. Té una superfície 
de cent trenta-quatre metres quadrats, amb els següents termenals: Al Nord, amb el carrer Nou 
de la UA-2, adjudicat a l’Ajuntament; a l’Est, amb la finca adjudicada F13, de Maria Montané 
Cucurull; al Sud, amb límit de la UA-2 amb finca d’Antonio Curià Vendrell; i a l’Oest, amb la finca 
adjudicada F11, de Josefa Garí Eroles. Règim jurídic del sòl: Sol urbà – Unitat d’Actuació UA-2. 
Qualificació urbanística: subzona d’edificació linial agrupada amb jardí, clau 2b. Té una quota 
d’un enter, sis-centes quaranta-dos mil tres-centes trenta milionèssimes per cent de la liquidació 
definitiva que es practiqui una vegada finalitzada l’obra d’urbanització del sector. Inscrita al 
Registre de la Propietat de Balaguer al tom 3401, llibre 100, foli 77, finca 5851. 
 
Atès que aquesta finca s’ha ofert com a pagament del compte de liquidació definitiva de la 
reparcel.lació de la UA-2 de Camarasa i, en allò que excedeixi del deute, la donació de la 
mateixa. 
 
Vist que en data 13 de juliol de 2010 s’ha emès informe favorable dels serveis tècnics en relació 
a la idoneïtat de l’acceptació de la cessió del bé descrit anteriorment per l’Ajuntament. 
 
Atès que en data 13 de juliol de 2010 s’ha emès informe de secretaria-intervenció sobre la 
legislació aplicable, el procediment a seguir en relació a l’acceptació de la cessió del bé i sobre 
l’existència de consignació en el pressupost municipal vigent per fer front al gravamen que 
pugui suposar la cessió del bé a l’Ajuntament.  
 
Vist l’informe de secretaria de la mateixa data i de conformitat amb l’establert a la disposició 
addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, 
RESOLC: 
 
Primer.- 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, 
amb la descripció mencionada anteriorment. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la propietària per tal que es formalitzi la cessió del bé 
immoble mitjançant escriptura pública. 
 
Tercer.- Inscriure la cessió al Registre de la Propietat i anotar-la al llibre registre inventari de 
béns municipal.” 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Ratificar el Decret d’alcaldia, de data 14 de juliol de 2010, d’acceptació de la cessió de 
la finca F12 de la reparcel.lació de la Unitat d’Actuació UA-2 de Camarasa propietat de la 
senyora Montserrat Cantons Casanoves en concepte de pagament del compte de liquidació 
definitiu de l’esmentada reparacel.lació i, en allò que excedeix del deute, acceptar la donació de 
la mateixa. 
 



  

Segon.- Facultar el senyor alcalde per a la formalització i signatura d’aquesta cessió mitjançant 
escriptura pública, la seva inscripció al Registre de la Propietat i l’anotació al llibre inventari de 
béns municipal. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació i pagament de subvencio ns 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de subvencions a les entitats i associacions sense 
finalitat de lucre del municipi de Camarasa següents: 
 
Entitat Concepte Import  
AMPA Escoles de Camarasa Activitats extraescolars curs 2010-2011 600 
AMPA Escoles de Camarasa Menjador curs 2010-2011 1.200 
Club de Bitlles Temporada 2010-2011 300 
Bojos pel Ball Temporada 2010-2011 300 
Penya Blaugrana Activitats 2010 300 
Geganters i grallers Activitats 2010 300 
Associació Germanor Gent Gran Festa 20è. aniversari 300 
Parròquia de Camarasa Despeses 2010 300 
 
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  
Rodríguez Advocats, SLP Judici immatriculació 490/2008 promogut 

per Isabel López Díaz 
753,09 

Construccions Camarasa, SCP Treballs i materials 2.180,82 
Subirós, SL Festa 11 de setembre 2.360,00 
Comercial Monesma-Saiz, SL Material informàtic i treballs 975,93 
Rovira Solé, SCP Plaques festa jubilats 667,60 
Associació Municipis amb 
Centrals Hidroelèctriques 

Quota 2010 1.159,00 

Consell Comarcal 4T serveis socials 648,32 
Consell Comarcal Abocador juliol 729,28 
Consell Comarcal Recollida escombraries juliol 1.923,43 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- Precs i Preguntes. 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


