
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 29 de juny de 2011 
 
Essent les 22 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’esbo rrany de l’acta de la sessió anterior de 
data 17 de maig de 2011 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en concordança amb l’article 50 del 
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local se sotmet a votació l’acta de la sessió del 
Ple realitzat el dia 29 de juny de 2011.  
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de l’acta que es va trametre a cada regidor juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posada a votació l’aprovació de l’acta, queda aprovada per unanimitat. En compliment de 
l’article 111 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya es transcriurà al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Proposta d’aprovació de la periodicitat de les sessions del Ple 
 
D´acord  amb l´article 46.2 de la Llei 7/1985, de 32 d´abril, reguladora de les bases de règim local, 
en la seva redacció introduïda per les Lleis 11/1999, de 21 d´abril, i 57/2003, de 16 de desembre, 
estableixen expressament que el Ple en els municipis d´una població fins a  5.000 habitants haurà 
de realitzar sessions ordinàries cada tres mesos, i atès que aquest Ajuntament té una població de 
dret inferior a 5.000 habitants, és d´aplicació directa aquest article. No obstant això, per agilitzar la 



gestió municipal l’alcaldia proposa que es realitzi una sessió plenària cada mes, excepte el mes 
d’agost. 
 
De conformitat amb l´article 38 del Reil Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s´aprova el 
Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo al Ple de  
l´Ajuntament l´adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Establir que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació, tindran lloc l´últim dilluns, no 
festiu, de cada mes a la Sala de Sessions de l´Ajuntament. Els mesos de maig a setembre el Ple 
serà a les 22 hores i els mesos d’octubre a abril el Ple serà a les 21 hores. 
 
Segon .- Facultar el senyor alcalde per suspendre la celebaració del Ple ordinari del mes d´agost, 
com a conseqüència del període estival sempre que no resulti afectada la gestió dels assumptes 
municipals, així com per avançar o posposar la celebració de les sessions ordinàries del Ple i, dins 
del mes de celebració, quan el dia fixat sigui festiu i es trobi inclòs en període de vacances. 
Aquestes sessions també tindran caràcter d´ordinàries. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a tots els regidors de l´Ajuntament i a totes les àrees de 
l´Ajuntament als efectes legals oportuns. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Tercer.- Constitució de la Comissió Especial de Com ptes i el nombre de membres de Ple 
dret i la seva composició 
 
L’article 116 de la Llei 7/1985 i l´article 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s´aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableixen l´obligatorietat 
de la constitució en tots els Ajuntaments de la Comissió especial de Comptes, com un òrgan de 
caràcter preceptiu, corresponent al Ple a proposta de la presidència, determinar la seva 
constitució, composició i funcionament. 
 
De conformitat amb l´article 38 del Reial Decret 2568/1985, de 28 de novembre, pel qual s´aprova 
el Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo al Ple de 
l´Ajuntament l´adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Constituir, a l´empara del que disposa l´article 116 de la Llei 7/1985, reguladora de les 
bases de règim local, la Comissió especial de comptes. 
 
Segon.- La Comissió especial de comptes, presidida per l´Alcalde estarà integrada per la totalitat 
dels regidors de l´Ajuntament. 
 
Tercer.- Donar trasllat d´aquest acord a tots els regidors d´aquest Ajuntament i a totes les àrees 
municipals als efectes legals oportuns. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Designar els representants municipals a òrg ans col.legiats de caràcter 
supramunicipal i a altres òrgans col.legiats 
 
Atès que l’alcalde ha de proposar al Ple municipal, per a la seva aprovació, si s´escau, el 
nomenament dels representants d´aquest Ajuntament en els diferents òrgans col.legiats on hauran 



d´estar representats d´acord amb la seva legislació específica, i si s´escau, els seus estatuts 
reguladors. 
 
De conformitat amb l´article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s´aprova 
el Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, proposo al Ple de 
l´Ajuntament l´adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Designar als membres electes d´aquest Ajuntament, els quals s´indiquen a continuació, 
com a representants dels òrgans col.legiats següents: 
 

1. Consorci del Montsec: Nomenar al senyor Josep M. Masagué Guillaumet. 
2. Consell Escolar de l’Escola Dos Rius de Camarasa: Nomenar a la senyora Montserrat 

Miret Riasol.  
3. Consell Escolar de la ZER El Jonc: Nomenar a la senyora Montserrat Miret Riasol.  
4. Comissió d’Escolarització de Primària: Nomenar a la senyora Montserrat Miret Riasol. 
5. Consell de Participació de la Llar d’infants municipal: Nomenar a la senyora Montserrat 

Miret Riasol. 
6. ADF Sant Mamet: Nomenar als senyors Josep M. Masagué Guillaumet i Antonio Torres 

Canut. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a totes les àrees municipals i als regidors nomenats representants 
d´aquest Ajuntament. 
 
Tercer.- Donar trasllat d´aquest acord mitjançant certificació en extracte de secretaria de 
l´Ajuntament als efectes legals oportuns, a les entitats i organismes esmentats. 
  
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Designació del Tresorer Municipal 
 
Vist que la disposició addicional 2ª de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’estatut bàsic de l’empleat 
públic, estableix que són funcions públiques necessàries de totes les corporacions locals, la 
responsabilitat de les quals està reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal la de 
secretaria, i el control i la fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària, i la 
de comptabilitat, tresoreria i recaptació. 
 
Considerant que segons l’establert a l’article 2 del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració local en les corporacions locals, 
la secretaria de les quals estigui classificada de tercera classe, la responsabilitat administrativa de 
les funcions de comptabilitat, tresoreria i recaptació, podrà ser atribuïda a membres de la 
Corporació o a funcionaris d’aquesta. 
 
Per tot això, de conformitat amb l’establert en la Instrucció primera c) de l’Ordre de 16 de juliol de 
1963, per la qual s’aproven les instruccions sobre el règim de les dipositaries de fons no servides 
per funcionaris pertanyents a l’habilitació nacional, es proposa al Ple l’acord següent: 
 
Primer.- Designar com a regidor Tresorer de l’Ajuntament de Camarasa al senyor Antonio Torres 
Canut. 
 
Segon.- Notificar la present resolució al designat que haurà d’acceptar expressament aquest 
nomenament, fent-se càrrec de les seves funcions mitjançant la signatura de l’Acta d’arqueig. 
 



Tercer.- Comunicar a les entitats financeres el nomenament del regidor Tresorer després de 
l’acceptació del seu càrrec. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Donar compte dels Decrets d’alcaldia sobre e l Cartipàs Municipal 
 
1.- Decret d’alcaldia núm. 84/11 pel qual es propos a l’estructuració de l’administració 
municipal en regidories 
 
Vista la necessitat de procedir a l´estructuració de l´Administració municipal executiva, en diferents 
regidories amb la finalitat d´aconseguir una major planificació i eficàcia administrativa. 
 
D´acord amb l´article 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases  de règim 
local, parcialment modificada per les Lleis 11/1999, de 21 d´abril, i 57/2003, de 16 de desembre, 
autoritzen a l´alcalde a delegar les seves competències a favor del Tinent d´Alcalde o els regidors 
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l´article 21.3 de la Llei 7/1985, així 
mateix, l´article 13 de la Llei 30/1992, per la qual es regula el règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, parcialment modificada per la Llei 4/1999, 
expressament autoritza la possibilitat que l´òrgan o autoritat que tingui atribuïda la competència 
com pròpia, pugui delegar-la, a excepció que una Llei, en sentit formal i material, prohibeixi 
expressament la delegació. 
 
Per tot això, aquesta Alcaldia, fent ús de les atribucions que legalment té conferides, RESOLC:  
 
Primer.- Dividir l´Administració municipal executiva de l´Ajuntament de Camarasa en les regidories 
següents: 
 

1. Presidència i Governació 
2. Economia i Hisenda 
3. Obres i Urbanisme 
4. Agricultura i Medi Ambient 
5. Ensenyament 
6. Cultura 
7. Salut 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els regidors de l´Ajuntament als efectes legals oportuns. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, pel seu coneixement i efectes i 
en compliment del que disposa l´article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril. 
 
 
2.- Decret d’alcaldia núm. 85/11 pel qual es propos a les funcions i atribucions a cada 
regidoria 
 
Vista la necessitat de pocedir a l´estructuració de l´Administarció municipal executiva, en diferents 
regidories, amb la finalitat d´aconseguir una major planificació i eficàcia administrativa, l´Alcalde, 
mitjançant Decret d’alcaldia, de data 21 de juny de 2011, va resoldre: 
 
Primer.- Dividir l´Administració municipal executiva de l´Ajuntament de Camarasa en les regidories 
següents: 
 
 



1. Presidència i Governació 
2. Economia i Hisenda 
3. Obres i Urbanisme 
4. Agricultura i Medi Ambient 
5. Ensenyament 
6. Cultura 
7. Salut 

 
Atès que per al millor funcionament de l´Administració municipal és convenient la seva 
estructuració en diferents regidories i, per tant, s´ha de procedir a delegar l´exercici de les 
competències de l´Alcaldia a favor del Tinent d´alcalde o Regidors es fa necessari establir les 
atribucions corresponents a cada Regidoria, per tot això, RESOLC: 
 
Primer.- Establir a cada una de les regidories d´aquest Ajuntament les atribucions següents: 
 

1. Regidoria de Presidència i Governació 
 

- Direcció del Govern i de l’Administració municipal 
- Representació de l’Ajuntament i cooperació amb altres administracions 
- Relacions institucionals 
- Interior: seguretat ciutadana, protecció civil, trànsit, prevenció i extinció d’incendis  
- Recursos humans: direcció del personal de l’Ajuntament 
- Justícia: relacions amb el Jutjat de Pau 

 
2. Regidoria d’Economia i Hisenda 

 
- Finances, tresoreria i pressupostos 
- Intervenció 
- Gestió i inspecció tributària 
- Recaptació municipal 
- Operacions de crèdit i tresoreria 
- Ordenació de pagaments 
- Patrimoni 

 
3. Regidoria d’Obres i Urbanisme 

 
- Ordenació i gestió del territori 
- Planejament, gestió i execució urbanística 
- Informació i disciplina urbanística 
- Llicències d’obra, d’activitats i ambientals 
- Obres públiques i serveis municipals: carrers, aigua, enllumenat, neteja viària, recollida de 

residus, clavegueram, cementiri municipal, transports, parcs i jardins. 
- Empresa: desenvolupament local, indústria i consum. 

 
4. Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient 

 
- Desenvolupament rural: suport a la pagesia i a la ramaderia 
- Infraestructures: camins i xarxes de regadiu 
- Gestió dels espais naturals, caça i pesca 
- Gestió forestal i patrimoni comunal 
- Camins ramaders 
- Medi Ambient 

 
 



5. Regidoria d’Ensenyament 
 

- Direcció, supervisió i avaluació de la Llar d’infants 
- Cooperació i participació amb l’Escola Dos Rius i altres centres educatius 
- Representació en òrgans col.legiats educatius 
- Polítiques educatives 

 
6. Regidoria de Cultura 

 
- Gestió i manteniment dels equipaments culturals, cívics i socials 
- Promoció, protecció I difusió del patrimoni cultural 
- Activitats artístiques i culturals 
- Organització, coordinació i gestió de les festes majors i locals 
- Benestar social i família: serveis socials, infància i gent gran 
- Joventut: promoció de l’associacionisme juvenil i pla local de joventut 
- Esports: gestió i manteniment dels equipaments esportius i de lleure, foment de l’esport 
- Turisme 
- Noves tecnologies: web municipal 

 
7. Regidoria de Salut 

 
- Col.laboració i suport als consultoris mèdics locals 
- Protecció  de la salubritat pública 
- Control d’establiments comercials i públics 
- Control de la qualitat de l’aigua de consum públic 

 
Segon.- Notificar aquest acord a tots els regidors de l’Ajuntament als efectes legals oportuns. 
 
Tercer.- Donar compte al Ple, en la primera sessió que se celebri, pel seu coneixement i efectes i 
en compliment del que disposa l´article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril. 
 
 
3.- Decret d’alcaldia núm. 86/11 pel qual es propos a atorgar delegacions a favor dels 
regidors 
 
D´acord amb l´article 23 de la Llei 7/1985, de 2 d´abril, reguladora de les bases  de règim local, 
parcialment modificada per les Lleis 11/1999, de 21 d´abril, i 57/2003, de 16 de desembre, 
autoritzen a l´Alcalde a delegar les seves competències a favor del Tinent d´Alcalde o els regidors 
sempre i quan no es trobin dins dels supòsits previstos per l´article 21.3 de la Llei 7/1985, així 
mateix, l´article 13 de la Llei 30/1992, per la qual es regula el règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú, parcialment modificada per la Llei 4/1999, 
expressament autoritza la possibilitat que l´òrgan o autoritat que tingui atribuïda la competència 
com pròpia, pugui delegar-la, a excepció que una Llei, en sentit formal i material, prohibeixi 
expressament la delegació. L’esmentat article estableix el procediment, supòsits i requisits de la 
delegació de competències. 
 
Aquesta alcaldia en base als principis d’eficàcia, economia i celeritat, que han de regir tota 
actuació administrativa considera convenient i necessari la delegació de les seves competències 
originàries i pròpies a favor del Tinent d’Alcalde o regidors delegats, RESOLC:  
 
Primer.- Delegar a favor del regidor senyor Antonio Torres Canut una delegació genèrica 
d’atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes de la Regidoria d’Economia i 
Hisenda, i en conseqüència atorgar-li les següents atribucions de caràcter no resolutori: 
 



1. La coordinació, direcció i gestió de la Regidoria d’Economia i Hisenda 
2. La incoació i tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la Regidoria 

d’Economia i Hisenda. 
3. La tramitació i proposta d’aprovació a l’òrgan resolutori competent en totes les matèries 

de la Regidoria d’Economia i Hisenda 
4. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, en 

matèria de llur competència i fins al límit fixat expressament en les Bases d’execució del 
pressupost. 

5. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la Regidoria 
d’Economia i Hisenda. 

6. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i que 
siguin necessaris per a dur terme la gestió efectiva de la Regidoria d’Economia i Hisenda. 

7. La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de les competències en 
matèria d’economia i hisenda. 

8. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficiència i execució de la 
Regidoria delegada d’Economia i Hisenda. 

 
Segon.- Delegar a favor del regidor senyor Joan Carles Curià Martínez una delegació genèrica 
d’atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes de la Regidoria d’Obres i Urbanisme  
i en conseqüència atorgar-li les següents atribucions de caràcter no resolutori: 
 

1. La coordinació, direcció i gestió de la Regidoria d’Obres i Urbanisme. 
2. La incoació i tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la Regidoria 

d’Obres i Urbanisme. 
3. La tramitació i proposta d’aprovació a l’òrgan resolutori competent en totes les matèries 

de la Regidoria d’Obres i Urbanisme. 
4. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, en 

matèria de llur competència i fins al límit fixat expressament en les Bases d’execució del 
pressupost. 

5. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la Regidoria 
d’Obres i Urbanisme. 

6. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i que 
siguin necessaris per a dur terme la gestió efectiva de la Regidoria d’Obres i Urbanisme. 

7. La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de les competències 
en matèria d’obres i urbanisme. 

8. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficiència i execució de la 
Regidoria delegada d’Obres i Urbanisme. 

 
Tercer.- Delegar a favor de la regidora senyora Montserrat Miret Riasol una delegació genèrica 
d’atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes de la Regidoria d’Ensenyament  i en 
conseqüència atorgar-li les següents atribucions de caràcter no resolutori: 
 

1. La coordinació, direcció i gestió de la Regidoria d’Ensenyament 
2. La incoació i tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la Regidoria 

d’Ensenyament. 
3. La tramitació i proposta d’aprovació a l’òrgan resolutori competent en totes les matèries de 

la Regidoria d’Ensenyament. 
4. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, en 

matèria de llur competència i fins al límit fixat expressament en les Bases d’execució del 
pressupost. 

5. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la Regidoria 
d’Ensenyament. 

6. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i que siguin 
necessaris per a dur terme la gestió efectiva de la Regidoria d’Ensenyament. 



7. La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de les competències en 
matèria d’ensenyament. 

8. L’atorgament d’autoritzacions i llicències d’ocupació temporal de les instal.lacions i 
equipaments de caràcter educatiu. 

9. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficiència i execució de la 
Regidoria delegada d’Ensenyament. 

 
Quart.- Delegar a favor de la regidora senyora Montserrat Miret Riasol una delegació genèrica 
d’atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes de la Regidoria de Cultura  i en 
conseqüència atorgar-li les següents atribucions de caràcter no resolutori: 
 

1. La coordinació, direcció i gestió de la Regidoria de Cultura 
2. La incoació i tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la 

Regidoria de Cultura. 
3. La tramitació i proposta d’aprovació a l’òrgan resolutori competent en totes les 

matèries de la Regidoria de Cultura. 
4. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, en 

matèria de llur competència i fins al límit fixat expressament en les Bases d’execució 
del pressupost. 

5. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la Regidoria de 
Cultura. 

6. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i que 
siguin necessaris per a dur terme la gestió efectiva de la Regidoria de Cultura. 

7. La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de les competències 
en matèria de cultura. 

8. L’atorgament d’autoritzacions i llicències d’ocupació temporal de les instal.lacions i 
equipaments de caràcter cultural i cívic. 

9. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficiència i execució de la 
Regidoria delegada de Cultura. 

 
 
Cinquè.- Delegar a favor de la regidora senyora Montserrat Miret Riasol una delegació genèrica 
d’atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes de la Regidoria de Salut  i en 
conseqüència atorgar-li les següents atribucions de caràcter no resolutori: 
 

1. La coordinació, direcció i gestió de la Regidoria de Salut 
2. La incoació i tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la 

Regidoria de Salut. 
3. La tramitació i proposta d’aprovació a l’òrgan resolutori competent en totes les 

matèries de la Regidoria de Salut. 
4. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, en 

matèria de llur competència i fins al límit fixat expressament en les Bases d’execució 
del pressupost. 

5. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la Regidoria de 
Salut. 

6. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i que 
siguin necessaris per a dur terme la gestió efectiva de la Regidoria de Salut. 

7. La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de les competències 
en matèria de salut. 

8. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficiència i execució de la 
Regidoria delegada de Salut. 

 



Sisè.- Delegar a favor del regidor senyor Antonio Torres Canut una delegació genèrica 
d’atribucions d’administració, direcció i gestió dels assumptes de la Regidoria d’Agricultura i Medi 
Ambient, i en conseqüència atorgar-li les següents atribucions de caràcter no resolutori: 
 

1. La coordinació, direcció i gestió de la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient. 
2. La incoació i tramitació dels expedients administratius referits a matèries de la 

Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient. 
3. La tramitació i proposta d’aprovació a l’òrgan resolutori competent en totes les 

matèries de la Regidoria d’Agricultura i Medi Ambient. 
4. Els actes d’autorització i disposició de les despeses dotades pressupostàriament, en 

matèria de llur competència i fins al límit fixat expressament en les Bases d’execució 
del pressupost. 

5. L’elaboració de programes, plans, estudis en relació amb la matèria de la Regidoria 
d’Agricultura i Medi Ambient. 

6. La signatura dels documents de tràmit que no suposin resolució administrativa i que 
siguin necessaris per a dur terme la gestió efectiva de la Regidoria d’Agricultura i Medi 
Ambient. 

7. La convocatòria de reunions de treball relacionades amb la gestió de les competències 
en matèria d’agricultura i medi ambient. 

8. Qualsevol altra actuació que sigui necessària per la total eficiència i execució de la 
Regidoria delegada d’Agricultura i Medi Ambient. 

 
Setè.- Els actes dictats en l’exercici de les atribucions abans assenyalades, s’entenen dictats per 
l’alcaldia, d’acord amb el que disposa l’article 13.4 de la Llei 30/92. 
 
Vuitè.- En totes les resolucions que es dictin de la competència delegada, expressament s’ha de 
fer constar el número i data del Decret de delegació, de conformitat amb l’article 13.4 de la Llei 
30/1992. 
 
Novè.- Les competències delegades en cap cas poden ser delegades a favor de terceres 
persones i seran exercides personalment per l’òrgan delegat. 
 
Desè.- Aquest acord entrarà en vigor el mateix dia de la seva signatura i prèvia acceptació per part 
de l’autoritat delegada, produirà efectes jurídics fins que l’alcalde no acordi la seva avocació o 
revocació o no es produeixi el nomenament d’un nou alcalde. 
 
Onzè.- Publicar aquesta resolució en el BOP de Lleida i en el tauler d’anuncis de la Corporació en 
compliment del que disposa l’article 44 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Dotzè.- Notificar aquest acord a tots els regidors de l’Ajuntament i a totes les àrees de 
l’Ajuntament. 
 
Tretzè.- Donar compte al Ple en la primera sessió que es realitzi pel seu coneixement i efectes, i 
en compliment de l’article 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
 
4.- Decret d’alcaldia núm. 82/11 de nomenament de T inent d’alcalde 
 
Vist el resultat de les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se procedit el 
dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. 
 
L’article 23.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, assenyala que els 
Tinents d’alcalde substitueixen per ordre dels seu nomenament l’Alcaldia, en cas de vacant, 



absència, malaltia o absència legal, i que els mateixos són nomenats i revocats lliurement per 
l’Alcaldia. 
 
Atès l’informe del secretari-interventor de data 17 de juny de 2011 en relació al nomenament 
dels tinent d’alcalde i les seves funcions, i segons l’establert als articles 21.2 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 41.3 i 46.1 del Real Decret 2568/1986, de 
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a Tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Camarasa a la regidora senyora 
Montserrat Miret Riasol. 
 
Segon.- La Tinent d’alcalde anteriorment nomenada, substituirà a aquest Alcalde, per ordre 
rigorós de prelació, en els supòsits d’absència, suspensió per sentència judicial ferma, malaltia, 
vacant o per causes d’absència legal, en les funcions pròpies de l’alcaldia, així com realitzar les 
funcions pròpies de l’Alcaldia en el supòsit de que aquesta quedés vacant, fins la presa de 
possessió del nou Alcalde. 
 
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona nomenada, que es considerarà acceptada 
tàcitament, llevat manifestació expressa, i a totes les àrees de l’Ajuntament als efectes legals 
oportuns. 
 
Quart.- Publicar la resolució de nomenament al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis municipal, 
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució de 
l’alcalde. 
 
Cinquè..- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que 
realitzi pel seu coneixement i efectes i en compliment del que disposa l’article 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril. 
 
 
5.- Decret d’alcaldia núm. 83/11 de nomenament de r epresentant municipal al poble de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
Vist el resultat de les eleccions municipals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se procedit el 
dia 11 de juny de 2011 a la constitució de la nova Corporació Local. 
 
Atès l’informe del secretari-interventor de data 17 de juny de 2011 en relació al nomenament 
dels representants personals de l’alcalde i les seves funcions, i segons l’establert als articles 20 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 122 del Real Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals, RESOLC: 
 
Primer.- Nomenar com a representant personal de l’alcalde al poble de Sant Llorenç de 
Montgai al senyor Jaume Porta Garrofé.  
 
Segon.- Notificar la present resolució a la persona designada, que es considerarà acceptada 
tàcitament, llevat manifestació expressa. 
 
Tercer.- Publicar la resolució de nomenament al BOP de Lleida i al tauler d’anuncis municipal, 
sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la resolució de 
l’alcalde. 
 



Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament d’aquesta resolució en la primera sessió que 
realitzi pel seu coneixement i efectes i en compliment del que disposa l’article 23.1 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril. 
 
El regidor senyor Jaume Farrús vol fer constar que el seu grup polític no està d’acord amb el 
nomenament del senyor Jaume Porta com a alcalde de St. Llorenç. 
 
 
Setè.- Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 62/11: Adjudicar el contracte del servei d´Estades Esportives de Camarasa, mitjançant el 
procediment de contracte menor, a l´empresa Esport Dinàmic, SCP, segons projecte-proposta de 
serveis presentat davant l´Ajuntament de Camarasa amb el nom “Aqua Estiu”. 
 
Núm. 63/11: Adjudicar el contracte de servei de salvament i socorrisme i posada en marxa de les 
piscines municipals de Camarasa, mitjançant el procediment del contracte menor, al senyor 
Francesc Escolà Solà, per un import d’11.258 EUR més IVA. 
 
Núm. 64/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Rosa M. Campamà Corbinos per 
canviar l´emplaçament de la cuina i fer dues obertures a la part davantera del pis, situat al carrer 
del Molí, núm. 2, A, 2n., d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 65/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Margarita Solana per arreglar la 
teulada dels nínxols del cementiri municipal de Camarasa. 
 
Núm. 66/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Maria Campos per canviar la 
xemeneia d´uralita per una de metàl.lica a la seva vivenda situada al carrer les Voltes, núm. 5, 
d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 67/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jaume Farrús Trepat per canviar la 
canalera de la terrassa de la vivenda situada al carrer Travessia del Casal, núm. 2, d´aquest 
mnuicipi de Camarasa. 
 
Núm. 68/11: Atorgar llicència d´obres al senyor Jaume Farrús Trepat per a col.locació de bigam de 
fusta i de taula, i per cobrir amb teula àrab la masia situada al polígon 6, parcel.la 261, del terme 
municipal de Camarasa. 
 
Núm. 69/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Lluís Capdevila Graells per a col.locació 
de bigam de fusta i de taula i per cobrir amb teula àrab la cabana de 30 m2. situada al polígon 3, 
parcel.la 16, del terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 70/11: Autoritzar al senyor Vicent Llorens Navarra l´inici de l´activitat de canvi no substancial 
consistent en l´ampliació de la capacitat de l´explotació ramadera porcina d´engreix, amb una 
capacitat parcial de 145 truges reproductores, 5 verros, 490 garrins i 960 porcs d´engreix, situada 
als afores, polígon 8, parcel.la 83 de l´Ametlla del Montsec, nucli agregat d´aquest municipi de 
Camarasa, condicionada a l´esmena de les incidències esmentades en l´acta de control inicial de 
data 16 de maig de 2011 de l´empresa EACAT, SL i que s´han relacionat en aquesta resolució. 
 
Núm. 71/11: Autoritzar el canvi de nom a favor del senyor Francesc Miret Riasol de la llicència 
urbanística atorgada en data 6 d´abril de 2011 al senyor Francesc Miret Ayuso, per a la 
construcció d´un cobert agrícola als afores, polígon 6, parcel.la 220 de Camarasa. 
 
Núm. 72/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Carles Pedrol Rúbies per reformar la cuina i el bany 
del primer pis de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm . 54 de Camarasa. 



 
Núm. 73/11: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut per import de 7.332,10 EUR corresponent al 
95% del cost per fer front a les despeses de funcionament del consultori mèdic local de Camarasa 
i Sant Llorenç. 
 
Núm. 74/11: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut econòmic per import de 4.500 EUR per a 
sufragar les despeses de contractació del servei de salvament de socorrisme de les piscines 
municipals de Camarasa per a la campanya 2011.  
 
Núm. 75/11: Atorgar llicència municipal d’obres al senyor Josep M. Cabeceran Roig per a reformar 
el pati interior i el bany de la vivenda situada al carrer la Plaça, núm. 2 de Camarasa. 
 
Núm. 76/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Joan Escolà Olives per a fer el mur del pati del 
costat de la vivenda situada al carrer Teuleria, núm. 8 de Camarasa. 
 
Núm. 77/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Caelles Torres per a fer un mur a la riba de 
la parcel.la situada al polígon 1, parcel.la 32, de Camarasa. 
 
Núm. 78/11: Atorgar llicència d’obres a la senyora Esther Condó Vidal per a la reparació de la 
canalera i balcó de la vivenda situada al carrer Rúbies, núm. 4 de l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 79/11: Adjudicar el contracte de concessió demanial de l’explotació del servei de bar de les 
piscines municipals de Camarasa a la senyora Àngels Chamorro López pel preu de 1.101 EUR 
més IVA. 
 
Núm. 80/11: Sol.licitar un ajut per import de 30.051 EUR a l’Agència de Residus de Catalunya per 
a la utilització d’àrid reciclat per a l’execució de l’obra d’arranjament del camí de la Serra Blanca de 
Camarasa. 
 
Núm. 81/11: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut per import de 8.057,53 EUR per fer front a 
les despeses de funcionament del consultori mèdic local de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai i 
l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 82/11: Nomenar com a Tinent d’alcalde la regidora senyora Montserrat Miret Riasol. 
 
Núm. 83/11: Nomenar com a representant personal de l’alcalde al poble de Sant Llorenç de 
Montgai al senyor Jaume Porta Garrofé. 
 
Núm. 84/11: Decret pel qual es proposa l’estructuració de l’administració municipal en regidories. 
 
Núm. 85/11: Decret pel qual es proposa les funcions i atribucions a cada regidoria 
 
Núm. 86/11: Decret d’alcaldia pel qual es proposa atorgar delegacions a favor dels regidors 
 
Núm. 87/11: Decret de convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de 
juny de 2011. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’informe sobre llicència d’obres en sòl no urbanitzable.  Projecte 
d’ampliació de l’explotació ramadera avícola situad a al polígon 3, parcel.la 136-165 de 
Camarasa, presentada per Armarcel, SL 
 



Examinat el projecte presentat per l’empresa Armarcel, SL situada als afores, polígon 3, 
parcel.la 136-165 de Camarasa, qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del 
planejament urbanístic de Camarasa. 
 
Vist que l’expedient s’ha exposat a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci 
publicat al BOP de Lleida núm. 20, de data 8 de febrer de 2011, al DOGC núm. 5811 de data 4 
de febrer de 2011, al diari Segre del dia 27 de gener de 2011, al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament, i al web municipal i notificat als veïns immediats de la finca esmentada. 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 l’1.06.2011. Favorable.  
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, emès el 08.03.2011. No afecta cap 
jaciment arqueològic ni paleontològic. 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge, emès el 08.06.2011.Favorable. 
- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 22.03.2011.  
- Institut Geològic de Catalunya, emès el 28.03.2011.  No afecta a cap jaciment geològic. 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge, de data 25.03.2011.  Favorable 
 
Vist el disposat a l’article 48.2 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 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 presentat per Armarcel, SL per a l’ampliació de 
l’explotació ramadera avícola situada als afores, polígon 3 parcel.la 136-165 d’aquest municipi 
de Camarasa, qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del planejament 
urbanístic de Camarasa. 
 
Segon.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a Lleida, als efectes previstos a l’article 48.2 del Decret legislatiu 
1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Precs i preguntes 
 
El regidor senyor Jaume Farrús pregunta a l’alcaldia si aquest any es faran les excavacions de 
Monteró. La regidora senyora Montserrat Miret respon que sí que es faran durant la segona 
quinzena d’agost. 
 
 
 
 
 
 
 
 



I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:45 hores, i perquè hi hagi 
constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta amb el vist i plau del senyor alcalde i que 
certifico amb la meva signatura, en dono fe. 
 
L’alcalde      El secretari 
 
 
 
 
 
 
Josep M. Masagué Guillaumet    Jaume Escolà i Montané 
 


