
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:  29 de març de 2011 
Començament:  21:00 hores 
Acabament:   21:30 hores 
 
 
S'obra la sessió i declarada pública per la presidència, prèvia comprovació pel secretari, del 
quòrum d’assistència que cal perquè pugui ser iniciada, es procedeix a conèixer els assumptes 
inclosos en l’ordre del dia.  
 
 
Primer.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessi ó anterior. 
 
D’acord amb l’article 110.3 del Decret legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya es llegeix l’acta de la sessió plenària ordinària del dia 22 
de febrer de 2011.   
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
Segon.- Decrets d´Alcaldia 
 
Núm. 19/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Caelles Torres per a 
arrebossar les parets de la cabana situada als afores, polígon 1, parcel.la 32, del terme 
municipal de Camarasa. 
 
Núm. 20/11: Atorgar llicència municipal d´obres als senyors Pedro Rubio i Núria Rovira per a 
desenrunar el celler de la seva vivenda situada al carrer Sant Jordi, núm. 26, d´aquest municipi 
de Camarasa. 
 
Núm. 21/11: Informar favorablement la revisió periòdica de la llicència ambiental de la societat 
Ramon Cudós SCP amb la incorporació del canvi no substancial de la llicència atorgada en 
data 2 de desembre de 2002, per a una capacitat ramadera de 750 ovelles, 15 mascles, 350 
ovins de cria, 150 ovelles de reposició, 65 cabres, 3 mascles, 30 cabrum de cria i 15 cabres de 
reposició, condicionada al compliment de les mesures imposades a l´informe dels serveis 
tècnics del Consell Comarcal de la Noguera i que s´han transcrit en aquesta resolució. 
 
Núm. 22/11: Atorgar llicència de primera ocupació als senyors Xavier Aguilà Blanco i Montserrat 
Pedrol Castells per a la rehabilitació de la masia situada als afores, polígon 4, parcel.la 102, del 
terme municipal de Camarasa, segons projecte presentat, redactat per Josep Lluís De la 
Fuente Pascual, arquitecte, i visat núm. 2005501273, pel fet de complir amb els requisits 
d´habitabilitat necessaris. 



  

 
Núm. 23/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francesc Seall Guardiola per a les 
obres que resten pendents d´execució del projecte de construcció d´una nau de 500 m2. amb 
coberta sobre pilars i tancament de parets, destinada a magatzem agrícola, als afores, polígon 
3, parcel.la 24 del terme municipal de Camarasa, consistent en tancaments, portes i finestres. 
 
Núm. 24/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Enriqueta Porta Garrofé per a la 
reforma d´habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat al Passeig del Segre, núm. 2. de Sant 
Llorenç de Montgai, nucli d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 25/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Manel Escolà Olives per a la 
col.locació de balconeres noves i per canviar el paviment i la porta del garatge de la seva 
vivenda, situada al carrer Barrinou, núm. 1, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 26/11: Desestimar la demanda de procediment de responsabilitat patrimonial interposada 
pel senyor Diego Pérez Alonso per un accident esdevingut el dia 16 d’octubre de 2010 pel fet 
d’haver colisionat amb un porc senglar el seu vehicle en el pk 54,500 de la carretera C-13, atès 
que l´Ajuntament de Camarasa no és el titular de l´Àrea de Caça afectada. 
 
Núm. 27/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Teresa Real Llovera per al 
condicionament de l´estructura de la coberta de la vivenda situada al carrer Castell, núm. 5, de 
Fontllonga, nucli agregat d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 28/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Cantons Rafel per a la 
col.locació de revestiments ceràmics i de guix, i paviments a la segona i tercera planta de la 
vivenda situada al carrer Santa Maria, núm 19, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 29/11: Aprovar les quotes 6 i 7 de la urbanització a satisfer pels propietaris de la Unitat 
d´Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa”, d´acord amb els percentatges que 
figuren al compte de liquidació provisional del projecte de reparcel.lació per fer front al 
pagament de les certificacions d´obres núm. 5 i 6, que ascendeixen a la quantitat total de 
41.030,21 EUR i 9.387,71 EUR, respectivament. 
 
Núm. 30/11: Aprovar la quota 8 de la urbanització a satisfer pels propietaris de la Unitat 
d´Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa”, d´acord amb els percentatges que 
figuren al compte de liquidació provisional del projecte de reparcel.lació per fer front al 
pagament de les indemnitzacions que ascendeixen a la quantitat total de 36.325,80 EUR. 
 
Núm. 31/11: Retornar a l´empresa Ginesta, SL, l´aval dipositat per import de 2.381,84 EUR, per 
respondre de les obligacions derivades de la realització de les obres titulades “Projecte de 
proteccions de la serra de Sant Jordi al camí d´accés a la Central Hidroelèctrica de Camarasa, 
tram pk. 1+370 al pk 1+410”. 
 
Núm 32/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ramon Olives Doll per a la 
rehabilitació d´edificació agrícola, situada a la partida d´Asclé, polígon 6, parcel.la 295, del 
terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 33/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ramon Olives Doll per fer un cèrcol 
perimetral a causa de les fissures de les parets al cobert de la carretera, situat a la partida de 
Creus, polígon 5, parcel.la 56, del terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 34/11: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Carme Olives Pané per netejar de 
terres i runes, i fer una tanca perimetral al pati de darrera de la vivenda situada al carrer Castell, 
núm. 37, d´aquest municipi de Camarasa. 
 



  

Núm. 35/11: Aprovar la concessió de la targeta d´aparcament individual per a persones amb 
disminució, en la modalitat  de titular no conductor al senyor Josep M. Cantons Solé. 
 
Núm. 36/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Maria Pijuan Canadell per a 
l’execució del “Projecte de Redistribució de masia aïllada”, situada a la partida de La Vall, 
polígon 4, parcel.la 348, del terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 37/11: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Lluís Font Castro per a la reparació 
dels envans de la vivenda situada al carer del Vall, núm. 15, d´aquest municipi de Camarasa. 
 
Núm. 38/11: Aprovar la liquidació del pressupost de l´Ajuntament de Camarasa de l´exercici 
2010. 
 
Núm. 39/11: Atorgar llicència d’obres al senyor Pau Borrell Bonsigne per a la substitució de la 
coberta en habitatge unifamiliar, situat al carrer Passeig del Segre, núm. 25 de Sant Llorenç de 
Montgai. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació del padró corresponen t a l’impost sobre vehicles de 
tracció mecànica de l’exercici 2011 i terminis de c obrança. 
  
Examinat el padró corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de l’exercici 2011 
que ascendeix a la quantitat de 57.911,60  EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica de 
l’exercici 2011. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 d’abril fins el dia 31 de maig de 2011 
- període impositiu: a partir del dia 1 de juny de 2011 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat.  
 
 
Quart.- Proposta de ratificació de la sol.licitud d e subvencions a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, Fundació Pública de la Diputació de Llei da. 
 
Vist que per Resolució de la Junta Rectora núm. 1/2011 de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, de data 
28 de gener de 2011, es van aprovar les convocatòries per a la concessió de diferents ajuts per 
al patrimoni arquitectònic i cultural. 
 
Atès que l’Ajuntament de Camarasa és propietari de diferents béns immobles susceptibles 
d’aquests ajuts culturals, mitjançant Decret d’alcaldia de data 15 de febrer de 2011 es van 
sol.licitar els ajuts següents: 



  

 
a) Restauració de patrimoni arquitectònic 2011: 
 

- Actuació: Restauració de l’església romànico-gòtica de Sant Miquel de 
Camarasa, fase III 

- Cost de l’actuació: 90.000 € 
- Ajut que es demana: 29.250 € 
- Altres ajuts: 45.000 € Direcció General de Patrimoni Cultural 

 
b) Equipaments culturals béns mobles 2011: 
 

- Actuació 1: Condicionament del casal cultural de Figuerola de Meià 
- Cost de l’actuació: 3.177,15 € 

      -      Ajut que es demana:2.859,43 € 
 

- Actuació 2: Condicionament del casal d’associacions de Camarasa 
- Cost de l’actuació: 3.177,75 € 
-     Ajut que es demana: 2.859,43 € 

 
c) Equipaments culturals béns immobles 2011: 

 
- Actuació 1: Rehabilitació del casal cultural de Sant Llorenç de Montgai 
- Cost de l’actuació: 155.266,03 € 
-     Ajut que es demana: 100.922,92 € 

 
- Actuació 2 : Rehabilitació del casal cultural de Fontllonga  
- Cost de l’actuació: 177.404,63 € 
-      Ajut que es demana: 115.313,01 € 
 

Per aquesta raó, es proposa al Ple la ratificació d’aquesta sol.licitud. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 

 
 

Cinquè.- Proposta per a renovar el càrrec de Jutge de Pau titular de Camarasa . 
 
Atès que el proper mes de juny finalitza el període de 4 anys establert per la Llei Orgànica 
6/1995, d’1 de juliol, del poder judicial, en l’exercici de les funcions de Jutge de Pau titular de 
Camarasa, a càrrec del senyor Miquel Miret i Montané. 
 
Atès allò que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1995, en relació al 
nomenament dels Jutges de Pau i el disposat als articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/95, dels 
Jutges de Pau, de 7 de juny. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Convocar la plaça vacant de Jutge de Pau titular de Camarasa, mitjançant edicte a 
publicar en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, del Jutjat de Pau de Camarasa, del Jutjat de 
Primera Instància de Balaguer i en el BOP de Lleida. 
 
Segon.- Obrir un termini de quinze dies perquè les persones interessades i que reunixin les 
condicions legals puguin sol.licitar la plaça per escrit, adjuntant currículum vitae adreçat a la 
Secretaria de la Corporació. 
 



  

Tercer.- En cas que no hi hagi sol.licitants el Ple de la Corporació, l’elegirà lliurement, 
comunicant l’acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Balaguer. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Sisè.- Proposta de creació del Registre d’interesso s de l’Ajuntament de Camarasa i 
aprovació dels models de declaració 
 
Atès que per Providència d’alcaldia, de data 21 de març de 2011, s’ha manifestat la necessitat 
d’aprovar els models de declaració necessaris per a la realització de la declaració sobre causes 
de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni i pugui proporcionar 
ingressos econòmics, així com model per efectuar la declaració de béns patrimonials i de la 
participació en societats de tot tipus i la creació dels corresponents registres. 
 
Vist l’informe de secretaria de data 22 de març de 2011 i de conformitat amb el disposat a 
l’article 163 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, l’article 75.7 i 8 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, amb la redacció donada per la Llei 8/2007, de 28 de 
maig, del sòl, i el fet que el registre estigui plenament sotmès a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 
de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i la normativa que la desenvolupa fan 
necessari l’adequació dels models de les declaracions. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acord següent: 
 
Primer.- Crear el Registre d’interessos de l’Ajuntament de Camarasa, que substituirà el creat 
per acord del Ple municipal de data 29 d’abril de 2003. 
 
Segon.- Disposar que aquest Registre d’interessos estigui entregat per dues sessions: 
 

a) Registre d’activitats: inclourà les declaracions sobre causes de possible incompatibilitat 
i sobre qualsevol activitat que els proporcioni o pugui proporcionar ingressos 
econòmics. 

b) Registre de béns patrimonials: inclourà les declaracions dels seus béns i drets 
patrimonials i de la participació en societats de tot tipus, així com de les liquidacions 
dels impostos sobre la renda, patrimoni i, en el seu cas, societats. 

 
Tercer.- Aprovar els models de declaracions, que substituiran els aprovats pel Ple municipal de 
data 29 d’abril de 2003, que són els següents i que s’acompanyen com annex I i II: 
 

- Model RI-A: Incompatibilitats i activitats que proporcionin ingressos econòmics 
 - Model RI-B: Béns i drets patrimonials 

 
Quart.- Disposar que el nou Registre d’interessos i els nous models de declaracions aprovats, 
entraran en vigor a l’inici del proper mandat, i per tant, amb motiu de la nova presa de 
possessió d’electes i sessió constitutiva de la nova Corporació. 
 
Cinquè.- Determinar que el Registre d’interessos romandrà sota la responsabilitat de l’alcaldia o 
membre en qui delegui, i que serà custodiat i gestionat per la secretaria de la Corporació. 
 
Sisè.- Deixar sense efecte qualsevol acord que contradigui o s’oposi als anteriors. 
 
Setè.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcaldia per al desenvolupament del 
present acord. 



  

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’adjudicació de l’obra titulada “Cen tre de Recerca, Formació i Divulgació Apícola 
Montroig de Camarasa”. 
 
No s’entra a conèixer aquest punt de l’ordre del dia i queda ajornat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació i pagament de subvenci ons 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions a les entitats i associacions 
sense finalitat de lucre següents: 
 
Entitats i associacions Concepte Import  
ZER El Jonc Revista escolar any 13 120,00 
Fundació Esclerosi Múltiple 18ª edició Campanya Mulla’t 300,00 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.-  Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import  
Estanislao Profitós Cerveró Treballs conducció llum i arranjament 

camí 
6.556,95 

Lluís Capdevila Graells Despeses festes populars 2009 i 2010 2.939,46 
Aqualia Servei anàlisi complet aigua 776,92 
Josep M. Profitós Jové Projecte i direcció obres carrers Santa 

Maria i Portal del Segre 
3.407,54 

Josep M. Profitós Jové Coordinació i pla de seguretat obra 
ermita Sant Llorenç, fase 2 

412,00 

Margarita Alonso Composició llibre cases de Camarasa 800,00 
Consell Comarcal Recollida escombraries desembre 1.923,43 
Comercial Monesma-Saiz, SL Treballs informàtics 672,53 
Comercial Monesma-Saiz, SL Mobiliari per al Casal de Fontllonga 3326,16 
 
Posada a votació la proposta, s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Precs i Preguntes. 
 
El senyor Roc Campo pregunta perquè les llums del carrer del camp de futbol encara no 
funcionen. El senyor alcalde respon que l’empresa instal.ladora no té els permisos d’indústria. 
El senyor Roc Campo sol.licita a l’Ajuntament que tapin els forats del camí de sota els horts amb 
la terra que hi ha als contenidors de l’Av. Sant Isidre. 
 
Es clou la sessió i perquè hi hagi constatació del que s’hi ha tractat estenc aquesta acta que 
certifico amb la meva signatura. 
 


