
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA 
Assistents: 
 
Sr. Josep Vendrell i Rebert, alcalde 
Sr. Jaume Farrús Trepat, regidor 
Sr. Fausto Torres Ramírez, regidor  
Sr. Sr. Carles Palomes Brusau, regidor 
Sr. Antonio Pedrol Francés, regidor 
Sr. Roc Campo Martínez, regidor 
Sr. Josep M. Masagué Guillaumet, regidor 
Sr. Jaume Escolà i Montané, secretari 
 
 
Data:  17 de maig de 2011 
Començament:  22:00 hores 
Acabament:   23:00 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 26 
d’abril de 2011.   
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 40/11: Autoritzar a la senyora Carolina Barros Rosell la instal.lació de 65 arnes a la finca 
situada als afores, polígon 4, parcel.la 152, del terme municipal de Camarasa, i la seva 
inscripció al Registre d´explotacions apícoles municipal, sotmesa al compliment de les mesures 
de la resolució.  
 
Núm. 41/11: Incoar expedient d´ordre d´execució de l´edifici situat al carrer Costereta, núm. 5, 
d´aquest municipi de Camarasa, de titularitat cadastral del senyor Josep Farrús Casals. 
 
Núm. 42/11: Aprovar la concessió de la targeta d´aparcament individual per a persones amb 
disminució, en la modalitat de titular no conductor, al senyor Josep Maria Cantons Solé. 
 
Núm. 43/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ramon Cantons Segarra per a 
canviar les canals d´uralita, per unes de galvanitzades, al pati interior de la vivenda situada al 
carrer les Voltes, núm. 12, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 44/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Carles Pedrol Rúbies per a repassar 
la teulada i fer 3 m2 d´envà a l´interior de la vivenda situada al carrer Travessia del Bruc, núm. 
2, d´aquest municipi de Camarasa. 
 



  

Núm. 45/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Pedro Bueno García per fer una 
cobertura de 40 cm x 40 cm. per a ventilació, sota la teulada, a l´interior de la vivenda situada al 
carrer Sant Jordi, núm 2, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 46/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francesc Miret Ayuso per a fer un 
cobert agrícola de 40 m2, als Afores, polígon 6, parcel.la 220, del terme municipal de 
Camarasa. 
 
Núm. 47/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jesús M. Crespo Gutiérrez com a 
representant de l´empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U., per a “Reforma de la 
Línia Aèria 25 kv “SANT LLORENÇ” derivació a P.T. WX311 “MERITA”, segons plànols 
adjunts, situada a la partida de Merita, polígon 2, del terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 48/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Sabaté Coma per a 
col.locació de revestiment ceràmic a la cuina i al bany de la vivenda situada a la Plaça Major, 
núm. 2, 4rt. pis, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 49/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Clúa Font per a la 
reconstrucció de parets i coberta del magatzem agrícola situat als Afores, polígon 6, parcel.la 
46, del terme municipal de Camarasa i condicionada al compliment de les condicions especials 
imposades pels serveis tècnics i que es transcriuen a la pròpia llicència urbanística. 
 
Núm. 50/11: Considerar legalitzables els actes de construcció duts a terme pel senyor Jaume 
Clúa Font, consistents en la reconstrucció de parets i coberta del magatzem agrícola situat al 
polígon 6, parcel.la 46, de Camarasa. 
 
Núm. 51/11: Atorgar llicència municipal de primera ocupació de l´habitatge unifamiliar entre 
mitgeres situat al carrer Jaume I, núm. 28, de Camarasa, pel fet de complir amb els requisits 
d´habitabilitat necessaris. 
 
Núm 52/11: Atorgar llicència municipal de primera ocupació als 6 habitatges de l´edifici 
plurifamiliar entre mitgeres, situat al carrer Passeig del Segre, núm. 12, de Sant Llorenç de 
Montgai, executat per l´empresa Nixin Cons, SL, pel fet de complir amb els requisits 
d´habitabilitat necessaris. 
 
Núm. 53/11: Atorgar la llicència municipal de primera ocupació  a l´edifici situat al carrer 
Barrinou, núm. 18, de Camarasa, pel fet de complir amb els requisits necessaris. 
 
Núm. 54/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep Montané Pastor per a enguixar, 
posar pladur i fer paviment de gres en dues habitacions i menjador de la seva vivenda, situada 
al carrer Passeig del Segre, núm. 22, de Sant Llorenç de Montgai, nucli d´aquest municipi de 
Camarasa. 
 
Núm. 55/11: Atorgar llicència municipal d´obres a AGRÀRIA  TORRES VIOLA, SCCL, per a 
l´execució de magatzem agrícola, situat al polígon 3, parcel.la 112, de la partida de Monteró, al 
terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 56/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep M. Tarragona Masana per a 
rehabilitació de la coberta de la volta i pallera existents a la finca situada la partida de Monteró, 
polígon 3, parcel.la 57, del terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 57/11: Desestimar la demanda de procediment de responsabilitat patrimonial interposada 
pel senyor Sergi López Fernández i Segurcaixa, SA, atès que l´Ajuntament de Camarasa no és 
el titular de l´Àrea de Caça afectada. 
 



  

Núm. 58/11: Incoar expedient de responsabilitat patrimonial per la reclamació presentada per la 
societat Pont Romà, SL per l’anul.lació de la llicència d’obres per a la construcció d’un 
restaurant i una àrea turístico esportiva a Camarasa. 
 
Núm. 59/11: Convocar la concessió administrativa del bé demanial del servei de bar de les 
piscines municipals de Camarasa. 
 
Núm. 60/11: Adjudicar el contracte de servei de salvament i socorrisme i posada en marxa de 
les piscines municipals de Camarasa al senyor Francesc Escolà Solà per un import de 11.258 
EUR més IVA. 
 
Núm. 61/11: Aprovar una nova liquidació de la llicència d’obres concedida al senyor Francesc 
Seall Guardiola per a la construcció d’una nau de 500 m2 destinada a magatzem agrícola als 
afores, polígon 3, parcel.la 24 de Camarasa. 
 
Núm. 62/11: Aprovar inicialment el Pla Parcial Urbanístic SAU-2 “El Tossal de Sant Llorenç”, 
obrir un període d’informació pública d’un mes mitjançant publicació al BOP, al DOGC, a un 
diari de premsa escrita, al tauler d’anuncis i a la web municipal, notificar-ho a les persones 
propietàries i sol.licitar informe als organismes afectats per raó de la seva competència 
sectorial. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació dels convenis urbanís tics referents a la Unitat d’Actuació 
UA-2 de Camarasa. 
 
No s’entra a conèixer aquest punt de l’ordre del dia per acord de la unanimitat dels assistents. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació del conveni de col.lab oració entre l’Associació d’Apicultors 
Lleidatans i l’Ajuntament de Camarasa. 
 
Vist que l´Ajuntament de Camarasa i l’associació Apicultors Lleidatans Associats tenen 
interessos coincidents en l’àmbit de la recerca, formació i divulgació dels valors naturals i 
ecològics, la sensibilització envers la conservació del patrimoni natural i cultural i el 
desenvolupament del turisme a través de la creació d’un espai d’atracció educativa, econòmica 
i turística potent i proactiva amb capacitat per crear sinergies entre els diferents sectors 
vinculats directa o indirectament amb el sector apícola, i més concretament, amb la cultura de 
la mel. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa és propietari del bé immoble rústic situat als afores, partida 
Campell, polígon 6, parcel.la 10 de Camarasa on es construirà el futur Centre de Recerca, 
Formació i Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa. 
 
Vist que l’associació Apicultors Lleidatans Associats està interessada en l’ús del bé immoble 
esmentat i té la necessitat  d´utilitzar aquestes instal.lacions per a la realització d´activitats 
relacionades amb la recerca, formació i divulgació del sector apícola. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’associació d’Apicultors Lleidatans Associats 
i l’Ajuntament de Camarasa que s’adjunta a aquesta proposta i que té per objecte la prestació: 
 
a) Per part de l’associació Apicultors Lleidatans Associats: 
 



  

- Consolidar l’activitat econòmica i mediambiental referida a l’apicultura a la zona de Lleida. 
- Assegurar llocs de treball existents en aquest àmbit econòmic i crear-ne de nous 
- Evitar riscos que comporten les malalties que pateixen les abelles, entre altres, per la 

continuïtat de l’activitat 
- Millorar l’entorn natural del territori aconseguint una bona integració i equilibri entre l’activitat 

humana i natural 
- Enfortir l’activitat econòmica i el teixit empresarial en relació a l’activitat apícola 
- Aprofundir en els models sostenibles de desenvolupament econòmic i social, 

desenvolupant activitats d’investigació, didàctiques, formatives, elaborant i comercialitzant 
nous productes i fent difusió dels valors de l’apicultura 

 
b) Per part de l’Ajuntament de Camarasa, l’ús del futur Centre de Recerca, Formació i 
Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa i terrenys annexes que es construirà als afores, 
partida Campell , polígon 6, parcel.la 10 de Camarasa a l’associació Apicultors Lleidatans 
Associats per a la realització de les activitats esmentades mitjançant la forma que es determini 
posteriorment. 
 
Segon.- El futur Centre de Recerca, Formació i Divulgació Apícola “Montroig” de Camarasa 
posarà a l’abast dels centres educatius, entitats i públic en general un conjunt de propostes 
relacionades amb el món de l’apicultura.  
 
Les activitats estaran preparades i desenvolupades per un equip de professionals amb  
experiència en el món apícola i estaran adreçades a qualsevol tipus de públic, tant escolar 
(educació infantil, primària, secundària, especial i formació d’adults), com per entitats 
(empreses i associacions), professionals del sector apícola, com a públic en general, per 
exemple, famílies. 
 
Tercer.- L’associació Apicultors Lleidatans Associats es farà càrrec de: 
 
- El manteniment del futur edifici, instal.lacions i terrenys annexes 
- Les despeses de consum de subministraments i la neteja de l’immoble. 
- L’equipament de l’edifici que no estigui previst al projecte d’obra 
- La difusió de l’oferta i realització de les diferents activitats  
 
Quart.- L’Ajuntament de Camarasa col.laborarà en: 
 

- La difusió de l’oferta de les activitats a través dels seus mitjans 
- Les relacions necessàries amb altres administracions públiques. 
- L’obtenció d’ajuts i subvencions per millorar i equipar el Centre 

 
Cinquè.- Una vegada a l’any es realitzarà una avaluació global del funcionament i gestió del 
Centre.  
 
El senyor Roc Campo pregunta qui portarà el Centre. El senyor alcalde respon que el Centre 
serà de l’Ajuntament i que es portarà en col.laboració amb l’Associació d’Apicultors. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta de nomenament de Jutge de Pau tit ular de Camarasa 
 
Atès que finalitzà el període de 4 anys establert per la Llei Orgànica 6/1995, d’1 de juliol, del 
poder judicial, en l’exercici de les seves funcions de Jutge de Pau titular de Camarasa a càrrec 
del senyor Miquel Miret Montané. 
 



  

Atès allò que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1995, en relació al 
nomenament dels Jutges de Pau. 
 
Atès el que disposen els articles 4 i 5 del Reglament 3/95, dels Jutjats de Pau de 7 de juliol. 
 
Atès que l’edicte ha estat exposat en el tauler d’anuncis del Jutjat de Pau de Camarasa, de 
l’Ajuntament de Camarasa, en el BOP de Lleida núm. 50 de data 7 d’abril de 2011 i en el Jutjat 
degà de Balaguer per  un termini de quinze dies. 
 
Vist que en data 18 d’abril de 2011 el senyor Miquel Miret i Montané ha sol.licitat la renovació 
del càrrec de Jutge de Pau titular d’aquest municipi de Camarasa i que exerceix aquest càrrec 
des de fa més de 19 anys no existint cap incapacitació per a l’exercici del mateix i amb la plena 
confiança d’aquesta Corporació. 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.-Proposar com a Jutge de Pau titular de Camarasa el senyor Miquel Miret i Montané. 
 
Segon.- Trametre còpia del present acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Balaguer 
en compliment de l’apartat 3 de l’article 101 de la Llei Orgànica 6/95 del Poder Judicial. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de regidors de la 
Corporació amb 7 vots a favor. 
 
 
Sisè.- Proposta de modificació del conveni econòmic  entre l’Ajuntament de Camarasa i 
l’EMD de Fontllonga-Ametlla. 
 
Vist que en data 26 de juny de 2001 el Ple de l’Ajuntament de Camarasa va aprovar el conveni 
econòmic sobre la participació de l’EMD de Fontllonga-Ametlla en els impostos municipals de 
Camarasa i signat posteriorment en data 27 de juny de 2001. 
 
Atès que en la clàusula primera, apartat a) s’estableix que l’Ajuntament aportarà a l’EMD de 
Fontllonga-Ametlla el 65% dels ingressos que recapti dins del terme municipal de l’EMD de 
Fontllonga-Ametlla corresponent als impostos següents: 
 

- impost sobre activitats econòmiques (IAE) 
- impost sobre béns immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI) 
- impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) 
- impost sobre construccions, instal.lacions i obres (ICIO) 

 
Atès que la clàusula primera no fa referència expressament a l’impost sobre béns immobles de 
característiques especials (BICES) tot i que per a la liquidació dels exercicis 2008 a 2011 ja s’ha 
tingut en compte dins del repartiment de l’IBI urbà. 
 
Vist que en la clàusula segona s’estableix que la quantitat resultant s’ingressarà a l’EMD de 
Fontllonga-Ametlla en el compte bancari a l’efecte que aquesta determini en dues vegades, la 
primera durant el mes de setembre de l’exercici econòmic corresponent i la segona durant el mes 
de febrer de l’any posterior. 
 
Atès que es creu necessària una millora en la recaptació periòdica dels ingressos en els comptes 
municipals de l’EMD de Fontllonga-Ametlla als efectes de no tenir dèficit o tensions de tresoreria, 
així com garantir un % mínim que asseguri el manteniment dels serveis que presta l’EMD 
actualment. 



  

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Modificar la clàusula primera, apartat a) del conveni econòmic en el sentit següent: afegir 
l’impost sobre béns immobles de característiques especials (BICES). 
 
Segon.- Modificar la clàusula segona en el sentit següent:  
 

- s’afegeix l’apartat a) que literalment diu: a) L’Ajuntament de Camarasa ingressarà 
provisionalment a l’EMD de Fontllonga-Ametlla el 90% de la recaptació obtinguda en 
l’exercici anterior distribuïda per mensualitats de gener a desembre. 

- s’afegeix l’apartat b) que literlament diu: b) Durant el mes de febrer de l’exercici posterior 
l’Ajuntament de Camarasa liquidarà definitivament a l’EMD la recaptació total obtinguda. 

 
Tercer.- S’afegeix la clàusula setena que literalment diu:  
 

a) L’Ajuntament de Camarasa i l’EMD de Fontllonga-Ametlla acorden que el percentatge del 
65% dels ingressos que l’Ajuntament aporta a l’EMD de Fontllonga-Ametlla pot ser 
millorat a l’alça per acord d’ambdues parts. 

b) L’Ajuntament de Camarasa i l’EMD de Fontllonga-Ametlla acorden que el percentatge del 
65% dels ingressos que l’Ajuntament aporta a l’EMD de Fontllonga-Ametlla queda 
consolidat, i per tant, posteriors modificacions del conveni econòmic no podran establir un 
% inferior al 65%. 

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta de sol.licitud de canvis d’obra inc loses al PUOSC-2011 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa va sol.licitar en data 23 de febrer de 2011 el canvi de l’obra 
titulada Pavimentació i instal.lacions dels carrers les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de 
Camarasa amb un pressupost total de 194.900,49 EUR i una subvenció de 146.245,28 EUR per 
les obres següents aprovades a dia d’avui en el PUOSC-2011: 
 
PUOSC-2011 
Obra: Construcció del Centre de recerca, formació i divulgació apícola “Montroig” de Camarasa 
Pressupost total: 368.750 EUR 
Subvenció PUOSC-2011: 90.000 EUR 
 
PUOSC-2011 
Obra: Pavimentació i instal.lacions del carrer les Voltes de Camarasa 
Pressupost total: 86.350,77 EUR 
Subvenció PUOSC-2011: 56.245,28 EUR 
 
Atès que aquesta sol.licitud va venir motivada per la manca de finançament i per la necessitat 
urgent d’aquesta Corporació d’execució de l’obra titulada Construcció del Centre de recerca, 
formació i divulgació apícola “Montroig” de Camarasa per aquest any 2011, atès que només 
comptavem amb el finançament d’un ajut del Departament d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya per import de 250.000 EUR i calia més diners per finançar la totalitat de l’obra. 
 
Vist que l’Ajuntament ha obtingut un altre ajut econòmic per import de 90.000 EUR del 
Departament d’Agricultura pel finançament del Centre de recerca esmentat, incialment no 
previst, cosa que provocaria un excés de finançament de l’obra. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Sol.licitar el canvi de les obres incloses al PUOSC-2011 esmentades anteriorment per 
l’obra inicialment atribuïda al PUOSC-2011 i el finançament següent: 
 
Obra: Pavimentació i instal.lacions dels carrers les Voltes, Torregandos i Sant Francesc de 
Camarasa. 
Pressupost total: 194.900,49 EUR 
Subvenció PUOSC-2011: 146.245,28 EUR 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import  
Construccions Camarasa, SCP Treballs i reparacions  2.323,29 
José Casanovas Pareja Treballs casal cultural Sant Llorenç 2.006,00 
Comercial Morillo Grup electrògen festa major 1.138,46 
Josep M. Profitós Jové Projecte catàleg masies i cases rurals 13.806,00 
Germans Escolà i Olives, SL Restauració ermita St. Llorenç, 2ª fase 35.565,81 
Subirós, SL Festa Major St. Jordi 17.818,00 
Wurth España, SA Material 2.014,96 
Rifer, SL Reparació rellotge campanar 1.864,40 
Construccions Farré Subministre pedra 424,80 
Rodríguez-Advocats, SLP Defensa denúncia prèvies 91/2009 

interposada per José M. Riasol Torres 
2.068,82 

Germans Escolà i Olives, SL Certif. obres 2 casal cultural St. Llorenç 94.962,65 
Crom2, SA Mobiliari casal cultural St. Llorenç 2.999,97 
Comercial Monesma-Saiz, SL Treballs informàtics i material 498,15 
Consell Comarcal Abocador gener i febrer 716,43 
Consell Comarcal Recollida escombraries gener i febrer 4.000,18 
Consell Comarcal Serveis socials 2n. trimestre 2011 629,30 
Arids Daniel, SA Formigó 653,72 
Lluís Aguilar Curià Servei grua reparació rellotge campanar 407,16 
Josep Baldomà Nou Arrendament camí abocador runes 2002-

2008 
630,00 

 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Roc Campo manifesta que en aquests 12 anys que ha estat a l’oposició no s’ha 
esbarallat ni discutit mai personalment, sí que ha pogut discrepar d’opinió i punts de vista en els 
assumptes municipals, i que ha col.laborat en el màxim possible pel bé comú del poble, i també 
desitja als regidors que tinguin sort i una bona legislatura. El senyor alcalde li agraeïx aquesta 
col.laboració. 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


