
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 28 de maig de 2012. 
 
Essent les 22:00 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 30 d’abril de 2012 i extraordinària de 14 de m aig de 2012 
 
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 30 d’abril de 2012 i la sessió extraordinària de 14 de maig de 2012. 
 
L’alcalde president pregunta als membres del consistori si han de formular cap objecció al 
contingut de l’esborrany de les actes que es van trametre a cada regidor juntament amb la 
convocatòria de la sessió plenària d’avui. 
 
Posades a votació l’aprovació de les actes, queden aprovades 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. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 65/12: Adjudicar el contracte del servei d’Estades esportives de Camarasa mitjançant el 
procediment de contracte menor a l’empresa Esport Dinàmic, SCP segons el projecte-proposta 
de serveis presentat davant l’Ajuntament de Camarasa, amb el nom “Aqua Estiu”. 
 



  

Núm. 66/12: Adjudicar el contracte del servei de salvament i socorrisme i posada en marxa de 
les piscines municipals de Camarasa mitjançant el procediment de contracte menor amb el 
senyor Francesc Escolà Solà segons projecte-proposta de servei presentat. 
 
Núm. 67/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Montserrat Riba Puig per a la rehabilitació de 
la coberta de la vivenda situada al carrer del Terrat, núm. 1 de Figuerola de Meià. 
 
Núm. 68/12: Atorgar la tarjeta d’aparcament individual per a persones amb disminució amb la 
modalitat de titular no conductor a la senyora Montserrat Curià Alòs. 
 
Núm. 69/12: Requerir el senyor Daniel Torruella Pedrol, licitador que ha presentat l’oferta més 
avantatjosa econòmicament per a la concessió de l’explotació del bar de l’Àrea Recreativa 
Maria Rúbies perquè en el termini de cinc dies aporti justificant d’haver constituït la garantia 
definitiva. 
 
Núm. 70/12: Adjudicar el contracte de concessió de l’explotació del bar de les piscines 
municipals de Camarasa a la senyora Àngels Chamorro López per haver estat la millor 
proposta de licitació i pel preu de 1.508,00 EUR i 271,44 EUR d’IVA per temporada. 
 
Núm. 71/12: Adjudicar el contracte de concessió de l’explotació del bar de l’Àrea Recreativa 
Maria Rúbies de Camarasa al senyor Daniel Torruella Pedrol per haver estat la millor proposta 
de licitació i pel preu de 332 EUR i 59,76 EUR d’IVA per la temporada 2012. 
 
Núm. 72/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Immaculada Aniorte Lafuente per canviar les 
teules existents de la coberta i fer enrajolat del terrat de la vivenda situada al carrer Castell, 
núm. 33 de Camarasa. 
 
Núm. 73/12: Atorgar llicència d’obres a la senyora Victoria Olives Cabeceran per a substituir la 
paret mitjanera en cobert de pati situat al carrer Sant Antoni, núm. 17 de Camarasa. 
 
Núm. 74/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Caelles Font per canviar l’enrajolat de la 
cuina de la vivenda situada al carrer Sant Josep, núm. 8, 2n. de Camarasa. 
 
Núm. 75/12: Atorgar pròrroga de llicència d’obres als senyors Josep Nogueró Soldevila i Rosa 
Maria Trepat Cantons per finalitzar les obres de construcció d’un edifici unifamiliar entre 
mitgeres al carrer Vall, núm. 11 de Camarasa, fins el dia 31 de desembre de 2014.  
 
Núm. 76/12: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut econòmic per import de 11.000 EUR per 
fer front a les despeses de funcionament dels consultoris mèdics de Camarasa, Sant Llorenç 
de Montgai i l’Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 77/12: Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 14 de maig 
de 2012. 
 
Núm. 78/12: Atorgar llicència d’obres al senyor Jaume Folguera Terré per arreglar les humitats i 
repassar la teulada de la vivenda situada al carrer Portal del Segre, núm. 11 de Camarasa. 
 
Núm. 79/12: Atorgar llicència d’obres a la societat Campsa Estaciones de Servicio, SA per a 
l’execució de les obres consistents en la substitució de quatre aparells surtidors per un aparell 
multiproducte i pagament automàtic a l’estació de servei situada als afores, polígon 1, parcel.la 
117 de Camarasa. 
 
 
 



  

Núm. 80/12: Atorgar llicència ambiental a la societat Campsa Estaciones de Servicio, SA per a 
l’execució de les obres consistents en la substitució de quatre aparells surtidors per un aparell 
multiproducte i pagament automàtic a l’estació de servei situada als afores, polígon 1, parcel.la 
117 de Camarasa. 
 
Núm. 81/12: Autoritzar al senyor Jordi Principal Ponce perquè realitzi la campanya d’excavació 
arqueològica de Monteró entre els dies 1 a 15 d’agost de 2012. 
 
Núm. 82/12: Convocatòria de la sessió de la Comissió Especial de Comptes el dia 28 de maig 
de 2012 per a l’aprovació dels comptes anuals 2011. 
 
Núm. 83/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 28 de maig de 
2012. 
 
Núm. 84/12: Decret d’aprovació i pagament de factures. 
 
 
Tercer.-  Proposta de ratificació de l’informe sobr e llicència en sòl no urbanitzable. 
Projecte de construcció d’una explotació ramadera p orcina als afores polígon 12 
parcel.la 614 de Camarasa promoguda per Ramaderia L es Encalades, SL. 
 
Vist que en data  29 d’abril de 2010 la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya va emetre informe favorable 
del projecte de construcció d’una explotació ramadera porcina promoguda per Ramaderia Les 
Encalades, SL situada a la parcel.la 332 i 312 del polígon 12 de Camarasa, amb les condicions 
que s’imposaven en els informes del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural de 
data 6 de maig de 2008, la resolució del Departament de Medi Ambient i Habitatge de data 19 
d’agost de 2009 i les recomanacions de l’informe de la Direcció General d’Arquitectura i 
Paisatge de data 10 de febrer de 2009. 
 
Vist que en data 10 de febrer de 2011, Ramaderia Les Encalades, SL presenta davant 
l’Ajuntament de Camarasa annex al projecte de construcció d’una explotació ramadera porcina, 
basat en la reubicació i redistribució de les instal.lacions inicialment projectades en la nova 
parcel.la 614 del polígon 12 resultant de la unificació de les parcel.les 312 i 332. 
 
Donat que aquest annex s’ha sotmès a informació pública mitjançant anunci publicat al BOP de 
Lleida núm. 46 de data 2 d’abril de 2011, al DOGC núm. 5856 de data 11 d’abril de 2011, al 
Diari Segre de data 23 de març de 2011 i al tauler d’edictes i al web de l’Ajuntament de 
Camarasa i que durant aquest període no s’han presentat reclamacions. 
 
Es disposa d’informe dels serveis tècnics mediambientals del Consell Comarcal de la Noguera 
favorable de data 13 de febrer de 2012,  pel que fa a aquesta nova ubicació de l’activitat que 
amb l’entrada en vigor de la Llei 9/2011 es classifica a l’annex III.11.1.b.ii, necessitant llicència 
urbanística per a legalitzar l’activitat. 
 
Vist el disposat a l’article 48 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.- Ratificar els informes emesos pels organismes següents en relació al projecte de 
construcció d’una explotació ramadera porcina de Ramaderia Les Encalades, SL: 
 
 
 



  

- Departament  d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural emès el 6-05-2008. Favorable 
- Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació, emès el 29.01.2009. No afecta a 

cap jaciment arqueològic ni paleontològic 
- Departament de Medi Ambient i Habitatge, emès el 19.08.2009. Favorable 
- Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 3.09.2008. Favorable 
- Institut Geològic de Catalunya, emès en data 23.04.2008 
- Direcció General d’Arquitectura i Paisatge de data 10.02.2009. Favorable 

 
Segon.- Aprovar provisionalment el projecte de construcció d’una explotació ramadera porcina 
de Ramaderia Les Encalades, SL situada a la parcel.la 614 del polígon 12 de Camarasa, 
qualificada com a sòl no urbanitzable segons les NNSS del planejament urbanístic de 
Camarasa. 
 
Tercer.- Trametre còpia de l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme del Departament 
de 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. 
 
 
Quart.- Proposta d’aprovació i pagament de factures  
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Montserrat Giné Macià Honoraris dictamen pericial recurs 

485/2011 Restaurant Pont Romà 
 

4.594,68 
Estació Servei Térmens, SL Gasoil 4.385,78 
Enginyeria Díaz-Serra, SCP Projecte accés obra Espai Orígens 3.090,00 
Subirós, SL Festa major St. Jordi 11.387,00 
Germans Escolà i Olives, SL Certificació d’obres núm. 3 centre 

apícola 
 

135.344,65 
Consell Comarcal Cànon residus 1T/12 850,06 
Consell Comarcal Deixalleria 1T/12 550,69 
Consell Comarcal Recollida escombraries febrer 2012 2.163,38 
Endesa Energía XXI, SLU Enllumenat públic abril 939,48 
Telefónica de España, SA Telèfon abril 620,17 
Personal ajuntament Nòmines maig 10.935,08 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs maig 6.000,00 
Estanislao Profitós Cerveró Arranjament platgeta Àrea Recreativa 1.709,82 
Lorenzo Alburquerque Fabricació rampa i passamà escales 

església St. Llorenç 
 

743,40 
Estanislao Profitós Cerveró Lloguer grup electrògen festa major 519,20 
Geocat Gestió de Projectes, SA Estudi riscos geològics naturals al sector 

SAU-2 de St. Llorenç de Montgai 
 

1.404,20 
 
Posada a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 



  

Cinquè.-  Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:20 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 


