
 
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 29 d’octubre de 2012 
 
Essent les 21:30 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’acta  de la sessió anterior de data 24 de 
setembre 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 24 de setembre 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. 
 
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. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 158/12: Cedir al grup de socis del ball l´ús del Casal Cultural de Camarasa per celebrar 
les sessions de ball dels diumenges a la tarda, des del 14 d´octubre de 2012 fins el 28 de març 
de 2013, incloent la prestació del servei de bar dels assistents. 
 
Núm. 159/12: Atorgar al senyor José Teruel Artero llicència ambiental en règim de comunicació 
per a la legalització d´una activitat ramadera d´autoconsum, situada a la parcel.la 276 del 



  

polígon 4, de Camarasa, amb capacitat per a 6 ovelles reproductores, 5 ovelles d´engreix, 15 
gallines ponedores i 15 pollastres d´engreix, condicionada al compliment de les mesures 
imposades a l´informe dels serveis tècnics del Consell Comarcal de la Noguera, que s´han 
transcrit en aquesta resolució i a l´Informe del Pla de gestió de les dejeccions ramaderes que 
emetrà el Departament d´Agricultura, Ramaderia  Pesca , Alimentació i Medi Natural. 
 
Núm. 160/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Delgado per a la 
instal.lació d’un petit aseo a la segona planta i instal.lació d´interior metàl.lic a la llar de foc de la 
vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 23, de Camarasa. 
 
Núm.161/12: Autoritzar a l´Institut Cartogràfic de Catalunya la implantació de set senyals 
geodèsics als nuclis de Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, l´Ametlla del Montsec, la Baronia 
de Sant Oïsme, Fontllonga, Figuerola de Meià i Rúbies. 
 
Núm. 162/12: Atorgar llicència ambiental a Jaume Feliu Tribó i Aquilina Benseny Gea, CB, per a 
la legalització de l´activitat destinada a canvi no substancial, consistent en l´ampliació de les 
instal.lacions amb una piscina coberta, una àrea de jocs i la recepció, situada al Càmping la 
Noguera, afores, polígon 2, parcel.la 144, de Sant Llorenç de Montgai, sotmesa al compliment 
de les mesures correctores imposades en l´informe dels serveis tècnics mediambientals del 
Consell Comarcal de la Noguera de data 13 de setembre de 2012, i que s´han transcrit en 
aquesta resolució. 
 
Núm. 163/12: Contractar els serveis tècnics i jurídics de la Federació Nacional d´Associacions i 
Municipis amb Centrals Hidroelèctriques i Embassaments, i en nom seu a l´assessor jurídic 
senyor Javier Gonzalo Migueláñez a través del seu gabinet jurídic Bufete Gonzalo, l´expedient 
d´implantació de la taxa reguladora de la utilització privativa o aprofitament especial del Domini 
Públic Local de les empreses de subministraments del sector elèctric . 
 
Núm. 164/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francesc Solé Planes per arreglar i 
ampliar fins a 2 m. linials el balcó de la façana de darrera de la vivenda situada al carrer Sant 
Antoni, núm. 4, de Camarasa. 
 
Núm. 165/12: Autoritzar el control inicial i periòdic del senyor Francisco Villart Viola per  a 
l´activitat destinada a explotació ramadera porcina, amb un acapacitat de 1.550 places de porcs 
d´engreix , situada als afores, polígon 4, parcel.la 996, de Camarasa, condicionat a l´adeqüació 
del LER a la capacitat de bestiar autoritzada a la llicència ambiental. 
 
Núm. 166/12: Contractar amb caràcter urgent el senyor Antoni Pedrol Castells amb categoria 
de peó per a realitzar tasques de suport als serveis de manteniment del municipi a partir del dia 
15 d’octubre de 2012 com les obres de les voreres del cementiri i l’esporga de l’arbrat.  
 
Núm.167/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep Vendrell Rebert per 
enderrocar el corral de la vivenda situat al carrer Prat de la Riba, 4, de Camarasa. 
 
Núm. 168/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Valerià Fernández Garcia per 
rebaixar el gual de l´entrada de la vivenda situada a l´Avinguda Sant Isidre, 3, de Camarasa. 
 
Núm. 169/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jordi Sales Vila per refer 30 m2. de 
paviment i repicar 15 m2. de paret, i arrebossar-la, del garatge de la vivenda situada al carrer 
Castell, núm. 20, de Camarasa. 
 
Núm. 170/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antoni Solé Corts per arreglar 2 m2. 
de paret de pedra de la vivenda situada a la Baronia de Sant Oïsme, nucli agregat de 
Camarasa. 



  

Núm. 171/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Isidre Sala Verde per arreglar paret 
mitjanera, anivellar pati exterior amb gravilla natural, i arreglar 4 m2. d´enllosat de pedra de 
l´entrada de la vivenda situada al carrer les Viudes, 6, de Camarasa. 
 
Núm. 172/12. Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Carme Subirada Camarasa per a 
les obres que consten  a l´annex del  Projecte executiu d´un canvi de coberta i arranjament d´un 
tram de façana, redactat pel senyor Josep M. Alventosa Cuadrat, arquitecte, i descrites a           
l ´informe tècnic de data 23 de març de 2012. 
 
Núm. 173/12: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep Aleu Llorens per a reparació 
de la paret de tancament del corral situat al carrer Castell, 11, de Camarasa. 
 
Núm. 174/12: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Maria Eugènia Calvet per revisar 
ràfecs de la coberta, tapar forats amb màquina elevadora telescòpica, sanejar descrostaments i 
repassar façanes de la vivenda situada al carrer Rafel de Casanoves, 6, de Camarasa. 
 
Núm. 175/12: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Pilar Curià Caelles per a canviar 
els mobles de la cuina de la vivenda del carrer Castell, 32, de Camarasa. 
 
Núm. 176/12: Adjudicar les obres de Millora de camins forestals aptes per a vehicles d´extinció 
d´incendis a l´empresa Estanislao Profitós Cerveró per import de 5.061,68 EUR i 1.062,95 EUR 
d´IVA. 
 
Núm. 177/12: Decret d’aprovació de factures inferiors a 500 EUR. 
 
Núm. 178/12: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 d’octubre 
de 2012. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació definitiva dels conve nis urbanístics referents a la Unitat 
d’Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Cam arasa” 
 
Vist que per Decret d’alcaldia de data 20 d’abril de 2007 es va aprovar definitivament el projecte 
de reparcel.lació de la Unitat d’Actuació núm. 2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” (UA-
2), amb l’adjudicació de les finques resultants als propietaris i afectes al pagament del compte 
de liquidació provisional i la quota de la liquidació definitiva que es practiqui una vegada 
finalitzada l’obra d’urbanització del sector. 
 
Atès que en data 25 de novembre de 2008 el Ple de l’Ajuntament de Camarasa va aprovar 
definitivament el projecte bàsic i d’execució de les obres d’urbanització de la Unitat d’Actuació 
UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” i de l’estudi de seguretat i salut corresponent a 
aquesta obra, el pressupost de la qual ascendia a la quantitat de 901.490,53 EUR més IVA, en 
dues fases  d’execució que per sí soles tenen independència, són viables tècnicament, tenen 
substantivitat pròpia i que ascendeixen a les quantitats següents: la fase 1 per import de 
324.721,76 EUR més IVA i la fase 2 per import de 576.768,77 EUR més IVA, sense que s’hagi 
especificat el termini d’execució de la 2a fase. 
 
Vist que en data 24 de novembre de 2009 el Ple de l’Ajuntament de Camarasa va adjudicar 
definitivament el contracte d’execució de l’obra titulada “Urbanització de la Unitat d’Actuació UA-
2 –Entrada a la zona esportiva de Camarasa- fase 1” a la UTE Construcciones y Contratas 
Novex, SL i Ejecución y Diseño de Instalaciones Técnicas, SL per import de 288.063,68 EUR 
més IVA i que en data 30 de març de 2011 l’obra de la fase 1 està executada definitivament. 
 



  

Atès que donada la situació econòmica i en especial del mercat immobiliari actualment no hi ha 
promotors interessats en les parcel.les adjudicades. 
 
Atès que per Decret d’alcaldia de data 18 de febrer de 2010 es va aprovar la quota 
d’urbanització primera a satisfer pels propietaris de la UA-2 d’acord amb els percentatges que 
figuren al compte de liquidació provisional del projecte de reparcel.lació (Colomna H del quadre 
pàg. 127) per fer front al pagament de les despeses de planejament, gestió i diferències 
d’adjudicació que ascendeixen a la quantitat total de 32.568,80 EUR més IVA. 
 
Vist que per Decrets d’alcaldia de dates 22 d’abril de 2010, 4 de juny de 2010, 12 de juliol de 
2010, 30 d’agost de 2010 i 8 de març de 2011 es van aprovar, respectivament, les quotes 
d’urbanització 2, 3, 4, 5, 6 i 7 d’acord amb els percentatges que figuren al compte de liquidació 
provisional del projecte de reparcel.lació (quadre pàg. 127) per fer front al pagament de les 
certificacions d’obres núm. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 que ascendeixen, respectivament, a les quantitats de 
19.689,87 EUR més IVA, 62.861,68 EUR més IVA, 55.240,61 EUR més IVA, 106.670,54 EUR 
més IVA, 35.370,87 EUR més IVA i 8.092,85 EUR més IVA.  
 
Atès que per Decret d’alcaldia de data 8 de març de 2011 es va aprovar la quota d’urbanització 
8 d’indemnitzacions d’acord amb els percentatges de participació que figuren al compte de 
liquidació provisional del projecte de reparcel.lació (columna H, quadre pàg. 127).  
 
Vist que l’article 120.5 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei d’urbanisme estableix que les despeses d’urbanització es reparteixen entre les 
persones adjudicatàries de les finques resultants de la reparcel.lació en proporció al valor 
d’aquestes, i l’article 126 de la LUC fixa que les finques resultants es valoren en funció de 
l’aprofitament urbanístic que li atribueix el planejament urbanístic.  
 
Atès que serà necessari procedir a liquidar el compte de liquidació de forma independent per la 
primera i la segona fase d’execució i, per tant, cadascuna de les dues fases d’execució 
assumirà íntegrament les despeses d’urbanització pròpies de cada fase d’acord amb l’obra 
executada. 
 
Vista la necessitat de fer possible l’aplicació del principi de simultaneïtat de beneficis i 
càrregues i donar el major rendiment econòmic possible a la primera fase d’execució de la UA-
2, així com també es considera convenient ajornar l’execució de les obres d’urbanització de la 
segona fase, fixant un termini posterior. 
 
Vist que en data 1 d’abril de 2011 es negocià i signà el text inicial del conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Camarasa i els/les senyors/res Teresa Mirada Guillaumet, Santiago Clua 
Castellà, Jaume Castellà Gardeñes, Josefa Garí Eroles i Maria Montané Cucurull, propietaris de 
les finques adjudicades F3, F7, F8, F11 i F13 respectivament. 
 
Vist que en data 6 de maig de 2011 es negocià i signà el text inicial del conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Camarasa i la senyora Maria Eugènia Calvet Caballé, propietària de la finca 
adjudicada F5. 
 
Vist que en data 30 de juliol de 2012 es negocià i signà el text inicial del conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament de Camarasa i el senyor Josep Balagué Pedrol, propietari de les finques 
adjudicades F1 i F2. 
 
Atès que per Decret d’alcaldia, de data 10 de setembre de 2012, es va sotmetre a informació 
pública durant el termini d’un mes els texts inicials dels convenis urbanístics referents a la 
Unitat d’Actuació UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” mitjançant anunci al BOP de 
Lleida núm. 133, de data 25 de setembre de 2012, al Diari Segre del dia 14 de setembre de 
2012, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la web municipal. 



  

 
Vist que durant aquest termini d’exposició pública no s’han presentat al.legacions. 
 
Vist l’informe de secretaria i de conformitat amb l’establert a l’art. 52.2.c) del Text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’art. 22.2.c) de la Llei 7/1985, de bases de règim 
local, es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar definitivament el text dels convenis urbanístics referents a la Unitat d’Actuació 
UA-2 “Entrada a la zona esportiva de Camarasa” signats entre l’Ajuntament de Camarasa i els 
senyors/res Teresa Mirada Guillaumet, Santiago Clua Castellà, Jaume Castellà Gardeñes, 
Josefa Garí Eroles, Maria Montané Cucurull, Maria Eugènia Calvet Caballé i Josep Balagué 
Pedrol, propietaris/res dels terrenys afectats. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als propietaris afectats. 
 
Tercer.- Publicar en el BOP de Lleida i en un diari de major difusió d’àmbit supramunicipal el 
text definitiu complet dels convenis urbanístics dins del mes següent a la seva aprovació. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta d’informe sobre llicència d’obres en sòl no urbanitzable.  Projecte de 
rehabilitació d’edifici aïllat anomenat “Masia de l a Felicitat” situada als afores, polígon 4, 
parcel.la 322 de Camarasa, promogut pel senyor Anto nio Sabaté Coma. 
 
Examinat el projecte presentat pel senyor Antonio Sabaté Coma per tal de dur a terme el 
projecte de rehabilitació d’un edifici aïllat anomenat “Masia de la Felicitat” situada als afores, 
polígon 4, parcel.la 322 d’aquest terme municipal 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. 22 de data 14 de febrer de 2012, al DOGC núm. 6071 de data 
21 de febrer de 2012, al diari Segre del dia 15 de febrer de 2012 i al tauler d’anuncis i web de 
l’Ajuntament, i que durant aquest termini no s’han presentat al.legacions ni reclamacions en 
contra. 
 
Vistos els informes favorables de secretaria en relació a la tramitació de l’expedient i del tècnic 
municipal en relació a la rehabilitació proposada. 
 
Vistos els informes dels organismes que es relacionen: 
 
- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Acció Rural, emès el 18 de 
setembre de 2012. No afecten les competències del Departament.  
- Institut Geològic de Catalunya, emès el 15 de febrer de 2012. Favorable. No afecta cap 
jaciment paleontològic o punt d’interès geològic. 
- De l’Agència Catalana de l’Aigua, emès en data 29 de juny de 2012. Favorable amb 
consideracions. 
- Del Departament de Cultura, emès en data 13 de febrer de 2012. Favorable. No afecta a cap 
jaciment arqueològic o paleontològic conegut i documentat a la Carta Arqueològica de la 
Noguera. 
 
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, modificat per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 



  

 
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte presentat pel senyor Antonio Sabaté Coma per tal 
de dur a terme el projecte de rehabilitació d’un edifici aïllat anomenat “Masia de la Felicitat” 
situat als afores, polígon 4, parcel.la 322 d’aquest terme municipal 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 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, modificat 
per la Llei 3/2012 de 22 de febrer. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació provisional del Pla E special Urbanístic que desenvolupa 
el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de  Camarasa. 
 
Vist que per Decret d’alcaldia, de data 25 de maig de 2012, es va aprovar inicialment el Pla 
Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de 
Camarasa redactat pels serveis tècnics municipals. 
 
Atès que l’esmentat Pla es va sotmetre a informació pública durant el termini d’un mes, 
mitjançant anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el BOP de Lleida núm. 79, de data 7 
de juny de 2012, en el Diari Segre de data 13 de setembre de 2012 i en la web municipal, 
d’acord amb l’establert a l’article 8.5.c) del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat per DL 
1/2010, de 3 d’agost. 
 
Vist que també es va citar personalment al tràmit d’informació pública als propietaris dels 
terrenys afectats.  
 
Atès que durant el termini d’informació pública s’han presentat les al.legacions de les persones i 
pels motius següents que consten a l’expedient: 
 

- Sr. Josep M. Cos Balcells, en representació de la societat Finques en Renda 1989, SA, de 
data 20/07/2012, referència M50 a M55, en relació a la falta de catalogació de diverses 
edificacions existents per la història dels campaments de FECSA, la necessitat de 
catalogar l’edificació consolidada existent, així com les altres construccions annexes, la 
conveniència d’incloure en el Catàleg les ruïnes existents a la finca, l’obligatorietat 
d’inclusió de tots els usos admesos per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, a les edificacions 
catalogades, la necessitat d’admissió de la divisió en propietat horitzontal de les masies 
catalogades i el subsanament de l’error de transcripció a la denominació de les 
edificacions anomenades “Campaments” a les fitxes del Catàleg de Masies. 

 
- Sra. Mercè Salse Baldomà, de data 12/07/2012, referència S18 “Torre Salse”, en relació a 

la sol.licitud d’incloure a més de la masia i magatzem, els corrals, coberts i la tanca 
perimetral d’acord amb el plànol annex presentat. 

 
- Sra. Lourdes Baldomà Boncompte, de data 03/07/2012, referència S24 “Era del Cabaler”, 

situada al polígon 2, parcel.la 165, sol.licita la rectificació del propietari i amidaments. 
 

- Sra. Teresa Torres Sánchez, de data 28/06/2012, sol.licita la inclusió de dues cabanes 
situades als polígon 3, parcel.la 324, partida Colla de Mola, i polígon 5, parcel.la 117, 
partida Cercals, respectivament. 

 



  

- Sr. Josep M. Torres Sánchez, de data 03/07/2012, referència M37, sol.licita la supressió 
d’un edifici annex a la Masia Perico, situada al polígon 4, parcel.la 729, que no és de la 
seva propietat. 

 
- Agrària Torres-Viola, SCCL, de data 05/07/2012, sol.licita la inclusió de la Masia Ca 

l’Estrella, situada al polígon 3, parcel.la 264. 
 

- Agrària Torres-Viola, SCCL, de data 20/08/2012, sol.licita la inclusió de la Masia Cal 
Manyet, situada al polígon 3, parcel.la 264 i es modifiqui el seu nom pel de Finca 
Moreneta. 

 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, de data 2 d’octubre de 2012, sobre les 
al.legacions presentades i amb les conclusions següents: 
 

- Sr. Josep M. Cos Balcells, en representació de la societat Finques en Renda 1989, SA: 
s’accepta l’al.legació en relació a la inclusió de l’edifici denominat CASA al plànol 
presentat per l’al.legant i que antigament havia fet funcions d’escola contigu a la piscina 
existent. Respecte a la inclusió de multitud de coberts, magatzems, garatges i altres 
edificacions auxiliars, es desestima l’al.legació donat l’especificitat del conjunt “Antics 
campaments de FECSA” seria necessària la redacció d’un Pla Especial de la zona, on 
quedessin reconegudes aquestes edificacions i especificitats històriques, ja que 
sobrepassen l’objecte d’aquest Catàleg. En referència als usos admesos s’accepta 
l’al.legació i s’han inclòs tots els permesos per la modificació de la Llei d’urbanisme. 

 
- Sra. Mercè Salse Baldomà, referència S18 “Torre Salse”: es desestima l’al.legació atès 

que en la fitxa ja surten catalogats tant la masia com el magatzem adossat existent i no 
són objecte de catalogació les tanques de corral, eres o construccions annexes de poca 
entitat en ruïna si no gaudeixen d’un interès arquitectònic, paisatgístic o històric específic. 

 
- Sra. Lourdes Baldomà Boncompte, referència S24 “Era del Cabaler”: es desestima 

l’al.legació presentada perquè donat el nivell de ruïna existent de l’edificació, és 
practicament impossible determinar amb exactitud la superfície construïda real, S’ha pres 
com a referència les restes més evidents d’edificació per tal de mesurar la superfície de 
l’edifici original. 

 
- Sra. Teresa Torres Sánchez, polígon 3, parcel.la 324, partida Colla de Mola: es desestima 

l’al.legació i no procedeix la inclusió al Catàleg al tractar-se d’un corral enrunat i varis 
magatzems agrícoles, en cap cas s’aprecia l’existència d’una masia o casa rural. 

 
- Sra. Teresa Torres Sánchez, polígon 5, parcel.la 117, partida Cercals: es desestima 

al.legació presentada i no procedeix la inclusió al Catàleg al tractar-se d’un corral enrunat. 
 

- Sr. Josep M. Torres Sánchez, referència M37: s’accepta l’al.legació presentada procedint 
a la supressió de l’edifici adjacent. 

 
- Agrària Torres-Viola, SCCL, Masia Ca l’Estrella, polígon 3, parcel.la 264: s’accepta 

l’al.legació presentada al comprovar-se l’existència d’una casa rural i s’inclou al Catàleg. 
 

- Agrària Torres-Viola, SCCL, Masia Cal Manyet, polígon 3, parcel.la 264: no procedeix la 
inclusió al Catàleg ja que es tracta d’una vivenda nova, amb tots els seus drets 
reconeguts com a tal ja que disposa de llicència municipal i està legalment implantada. 

 
Vist que en data 28 de maig de 2012 es va sol.licitar informe als organismes afectats per raó de 
les seves competències sectorials, rebuts en les dates que s’indiquen i amb les conclusions 
següents: 



  

 
1.- Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

- Informe del Servei Territorial de Carreteres de Lleida, de data 25 de juliol de 2012, 
favorable. 

- Informe d’impacte i integració paisatgística de la Direcció General d’Ordenació del 
Territori i Urbanisme, de data 25 de juliol de 2012, favorable amb recomanacions. 

- Informe de l’Institut Geològic de Catalunya, de data 5 de juliol de 2012, favorable. 
- Informe d’avaluació ambiental, sol.licitat en data 28 de maig de 2012, no rebut. 
- Informe d’aigües, sol.licitat en data 28 de maig de 2012, no rebut. 

 
2.- Departament de Cultura: Informe de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de 
     Lleida, de data 3 de juliol de 2012, favorable. 
 
3.- Departament d’Empresa i Ocupació: Informe de la Direcció General de Turisme, de data 
     6 de juliol de 2012. 
4.- Diputació de Lleida: Informe del Servei de Vies i Obres, de data 25 de setembre de 
2012, favorable amb prescripcions. 
 
5.- Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural: informe 
sol.licitat en data 28 de maig de 2012, no rebut. 
 

Vist l’informe de secretaria de data 19 d’octubre de 2012 i de conformitat amb l’establert a l’art. 
22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, es proposa al Ple 
l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Desestimar les al.legacions següents presentades pels senyors/res Josep M. Cos 
Balcells, en representació de la societat Finques en Renda 1989, SA (respecte a la inclusió de 
multitud de coberts, magatzems, garatges i altres edificacions auxiliars), Mercè Salse Baldomà, 
Lourdes Baldomà Boncompte, Teresa Torres Sánchez i Agrària Torres-Viola, SCCL (Masia Cal 
Manyet)  en relació amb la tramitació del Pla Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de 
Masies i Cases Rurals del municipi de Camarasa, pels motius expressats en l’informe del tècnic 
municipal, de data 2 d’octubre de 2012, del qual es remetrà còpia als interessats junt amb la 
notificació d’aquest acord. 
 
Segon.- Estimar les al.legacions següents presentades pels senyors/res Josep M. Cos Balcells, 
en representació de la societat Finques en Renda 1989, SA (inclusió de l’edifici denominat 
CASA i en referència als usos admesos), Josep M. Torres Sánchez, Agrària Torres-Viola, 
SCCL, (Masia Ca l’Estrella) en relació amb la tramitació del Pla Especial Urbanístic que 
desenvolupa el Catàleg de Masies i Cases Rurals del municipi de Camarasa, pels motius 
expressats en l’informe del tècnic municipal, de data 2 d’octubre de 2012, del qual es remetrà 
còpia als interessats junt amb la notificació d’aquest acord i, en conseqüència, s’introduiran en 
l’expedient les modificacions indicades en aquest informe. 
 
Tercer.- Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de 
Masies i Cases Rurals del municipi de Camarasa, la finalitat del qual és la identificació i la 
regulació de les masies i cases rurals a què fan referència els art. 47.3 i 50 del Text refós de la 
Llei d’urbanisme, amb les modificacions resultants dels dos punts anteriors. 
 
Quart.- Trametre còpia de l’expedient i del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
competent per a la seva aprovació definitiva d’acord amb l’art. 80.c) del Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 



  

Sisè.- Proposta de modificació puntual de les Norme s Subsidiàries del Planejament 
Urbanístic  
 
Vist que en data 8 d’octubre de 2012, mitjançant Provisió de l’alcaldia, es va iniciar el 
procediment de modificació de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbanístic del municipi 
de Camarasa en relació a: 
 
1.- Modificació de l’art. 129.4.c) que regula els magatzems agrícoles: 
 
Planejament vigent 
 
Sostre edificable màxim: 1.000 m2 
Separació als límits de la parcel.la: 3 m. 
Altura màxima del carener: 10 m. 
Nombre màxim de plantes: Planta baixa (PB)  
 
Proposta de modificació puntual 
 
Sostre edificable màxim: 3.000 m2 
Separació als límits de la parcel.la: 5 m. 
Altura màxima del carener: 10 m. 
Nombre màxim de plantes: Planta baixa (PB)  
 
2.- Canvi de qualificació urbanística de dues parcel.les de titularitat municipal a l’Av. Sant Isidre 
de Camarasa resultants de la reparcel.lació de la Unitat d’Actuació UA-1 –ja executada- per tal 
d’agrupar la zona d’equipaments i dotacions i preservar la vista general del poble des de 
l’entrada de la carretera: 
 
Planejament vigent 
 
Parcel.la 1 
Ref. cadastral: 3780701 
Qualificació urbanística: zona D Equipament i dotacions 
Superfície total parcel.la: 2.120 m2 
 
Parcel.la 2 
Ref. cadastral: 3780901 
Qualificació urbanística: Zona 2a Edificació linial contínua 
Superfície: 1.109 m2 
Edificabilitat total: 3.121,80 m2st 
Nombre màxim d’habitatges: 30 
 
Proposta de modificació puntual 
 
Parcel.la 1 
Ref. cadastral: 3780701 
Qualificació urbanística: zona 2b Edificació linial agrupada amb jardí 
Superfície total parcel.la: 2.120 m2 
Edificabilitat total: 1.512 m2st 
Nombre màxim d’habitatges: 7 
 
Parcel.la 2 
Ref. cadastral: 3780901 
Qualificació urbanística: Zona D Equipaments i dotacions 



  

Superfície total parcel.la: 1.109 m2 
 
 
Atès que en data 11 d’octubre de 2012 es va emetre informe de secretaria en relació amb la 
legislació aplicable i el procediment a seguir per portar a terme la modificació esmentada. 
 
Vist que en data 15 d’octubre de 2012 els serveis tècnics municipals van redactar les memòries 
de les modificacions puntuals. 
 
De conformitat amb allò establert als art. 22.2.c) i 44.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme a Lleida competent perquè 
procedeixi a la seva aprovació inicial. 
 
Segon.- Suspendre l’atorgament d’aprovacions, autoritzacions i llicències urbanístiques per a 
aquelles àrees del territori objecte del planejament, les noves determinacions de les quals 
suposin modificació del règim urbanístic vigent. La durada de la suspensió és d’un any. Aquesta 
suspensió es publicarà conjuntament amb l’aprovació inicial. 
 
Tercer.- Aprovada inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Urbanístic, obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci 
al DOGC, al BOP i a la premsa. Durant aquest període l’expedient es podrà examinar pels 
interessats perquè es presentin les al.legacions que es considerin convenients. 
 
Quart.- Sol.licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, els informes als organismes 
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini 
d’un mes. 
 
Cinquè.- Concedir audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública als ajuntaments 
l’àmbit territorial del qual limiti amb el d’aquest municipi. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta aprovació de padrons de taxes i ter minis de cobrança 
 
Examinats els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar que ascendeix 
a la quantitat de 2.901,94 EUR i la taxa d’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires 
amb finalitat lucrativa que ascendeix a la quantitat de 900 EUR corresponents a l’exercici de 
2012. 
 
Es proposa al Ple, l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar els padrons corresponents a la taxa reguladora del trànsit de bestiar i 
l’ocupació de terrenys d’ús públic per taules i cadires amb finalitat lucrativa corresponents a 
l’exercici de 2012. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 2 de novembre de 2012  fins a 2 de gener de 2013 
- període impositiu: a partir del dia 3 de gener de 2013 



  

 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de  
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple, 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. 
 
 
Vuitè.- Donar compte de l’informe del secretari-int erventor relatiu al compliment de la llei 
de mesures de lluita contra la morositat a 30 de se tembre de 2012 
 
L’alcalde-president dona compte de l’informe emès pel secretari-interventor relatiu al 
compliment de la Llei de mesures de lluita contra la morositat a 30 de setembre de 2012 
següent: 
 
 
Informe del secretari-interventor 
 
De conformitat amb allò establert a l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de 
la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials, emeto l’informe següent: 
 
Antecedents 
 
Primer.- El disposat en l’informe següent és d’aplicació a tots els pagaments efectuats amb 
contraprestació en les operacions comercials entre empreses i l’administració d’aquesta entitat 
local, de conformitat amb el que es disposa en el Text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre.  
 
Segons estableix l’article 216.4 del Text refós esmentat l’administració té l’obligació d’abonar el 
preu dins dels trenta dies següents a la data d’expedició de les certificacions d’obres o dels 
corresponents documents que acrediten la realització total o parcial del contracte. En cas de 
demora del termini previst anteriorment, l’administració haurà d’abonar al contractista els 
interessos de demora per l’incompliment dels següents terminis fixats per la llei: any 2012: 40 
dies i any 2013: 30 dies. 
 
Segon.- S’acompanya un informe sobre el compliment dels terminis previstos en la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, que inclou el número i la quantia global de les obligacions pendents en les que 
s’està incomplint el termini. En aquest informe es consideraran la totalitat dels pagaments 
realitzats i la totalitat de les factures o documents justificatius pendents de pagament al final del 
mateix. També ha d’incorporar una relació de les factures o documents justificatius amb 
respecte els quals hagin transcorregut més de tres mesos des de la seva anotació al Registre 
de factures i no s’hagi tramitat els corresponents expedients de reconeixement d’obligació o no 
s’hagi justificat l’absència de tramitació dels mateixos. 
 
Tercer.- Sense perjudici de la seva presentació i debat al Ple de l’Ajuntament, aquest informe 
s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i a 
l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Legislació aplicable 
 



  

- Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 
que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de 
novembre 

 
Per tot això, s’emet el següent INFORME: 
 
Primer.- Que en data 30 de setembre de 2012 l’import de les obligacions pendents de 
pagament que incompleixen els terminis previstos a l’article 216.4 del Text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011, de 14 de novembre i a l’article 4 de la Llei 
15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, és a dir, 
pagament a 40 dies del registre de la factura és de 12.209,96 euros, segons la relació 
comptable que figura com annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures 
pendents de pagar de 20. 
 
Segon.- El criteri emprat per determinar l’inici del còmput de les factures pendents de pagament 
i relatives a les operacions comercials entre empreses i aquesta administració pública local és 
la de la seva data de registre de factura i que per aquest trimestre són aquelles factures 
registrades, reconegudes, i no pagades amb data anterior a 22 d’agost de 2012. 
 
Tercer.- Que a data 30 de setembre de 2012 no existeixen factures registrades o documents 
justificatius corresponents a contractes efectuats que hagin transcorregut més de tres mesos 
des de la seva anotació al registre de factures i no s’hagi tramitat el corresponent expedient de 
reconeixement d’obligació.” 
 
Per tant es proposa l’adopció d’aquest acord: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament en 
relació al compliment dels preceptes legals de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de lluita contra la 
morositat corresponent al tercer trimestre de 2012.  
 
Segon.- Trametre aquest informe als òrgans competents del Ministeri d’Economia i Hisenda i 
als òrgans de la Generalitat de Catalunya competents en matèria de tutela financera dels ens 
locals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació de declaració de no dis ponibilitat d’un crèdit pressupostari 
 
Vist que l’art. 2.1 del RD Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, estableix l’obligació de reduïr les retribucions 
anuals de l’any 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga 
extraordinària a percebre en el mes de desembre. 
 
Atès que l’art. 2.4 del mateix text legal estableix que les quantitats derivades de la supressió de 
la paga extraordinària es destinarà en exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de 
pensions o contractes d’assegurança col.lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de 
jubilació, amb subjecció a l’establert a la Llei 2/2012, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera. 
 
Atès l’informe de secretaria-intervenció de data 22 d’octubre de 2012 en relació amb el 
procediment i la legislació aplicable sobre la viabilitat de realitzar la supressió de la paga 
extraordinària, l’immobilització en el present exercici els crèdits previstos per al pagament de 



  

l’esmentada paga extraordinària i l’afectació d’aquests crèdits a aportacions de plans de 
pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present exercici 
ni en exercicis futurs. 
 
De conformitat amb l’establert a l’art. 33.3 del RD 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari per import de 
10.888,46 EUR de les aplicacions pressupostàries següents del pressupost 2012:  
 
CAPÍTOL 1. DESPESES DE PERSONAL  
 
 Concepte Despesa Denominacions Import 
     
12             Personal funcionari  
 120 92 Retribucions personal. Serveis generals 4.110,91 
     
13             Personal laboral  
 130 32 Laboral fix. Llar d’infants 1.455,13 
 130 15 Laboral fix. Manteniment 1.378,20 
     
14             Altre personal  
 143 92 Altre personal. Serveis generals 178,92 
 143 32 Altre personal. Llar d’infants 1.344,40 
 143 15 Altre personal. Manteniment 1.845,50 
 143 16 Altre personal. Neteja 575,40 
     
   TOTAL DEL CAPÍTOL 1 10.888,46  

 
Segon.- La declaració de no disponibilitat no suposarà l’anul.lació del crèdit, però amb càrrec a 
aquest import declarat no disponible no podrà acordar-se cap autorització de despeses ni 
transferències i no podrà ser incorporat al pressupost de l’exercici següent. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest acord al secretari-interventor per a què procedeixi a portar a 
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Proposta d’aprovació de la modificació de cr èdits núm. 3 del pressupost de l’any 
2012  
 
Per Decret d’alcaldia de data 15 d’octubre de 2012 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la 
modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’exercici 2012. 
  
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a les quals la consignació en 
el pressupost actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit que cal 
finançar amb romanent de tresoreria de l’exercici 2011, crèdit extraordinari i subjecció a les 
disposicions vigents. 
 



  

Vist l’informe favorable del secretari-interventor de data 17 d’octubre de 2012 es proposa al Ple 
de la Corporació l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 3 del pressupost de l’any 2012 per 
import de 43.719,27 EUR que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria de l’exercici 2011, 
crèdit extraordinari i amb subjecció a les disposicions vigents, d’acord amb el desglós següent: 
 
A) Despeses a finançar 
 
 
Capítol 1: Despeses de personal  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

92 120 Funcionari 57.500,00 300,00 57.800,00 
32 130 Laboral fix: llar infants 20.400,00 400,00 20.800,00 
15 143 Manteniment 23.400,00 2.300,00 25.700,00 
16 143 Neteja 15.000,00 1.200,00 16.200,00 
32 143 Llar infants 17.000,00 2.300,00 19.300,00 
23 16000 Seguretat social 49.500,00 4.100,00 53.600,00 
 Total despeses capitol 1 182.800,00  10.600,00 193.400,00 
 
 
Capítol 2: Despeses corrents en béns i serveis  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 210 Reparació infraestructura 15.551,32 5.455,82 21.007,14 
15 212 Reparació edificis i construcc. 6.047,21 1.401,84 7.449,05 
15 213 Reparació maquinària 5.000,00 2.464,23 7.464,23 
16 213 Reparació instal.lacions 7.693,60 995,81 8.689,41 
33 213 Reparacio instal.lacions 1.284,46 229,16 1.513,62 
16 214 Elements de transport 1.500,00 818,14 2.318,14 
92 216 Equips processos informació 2.187,76 1.516,58 3.704,34 
92 22100 Energia elèctrica 29.700,00 134,71 29.834,71 
16 22101 Aigua 3.000,00 3.342,25 6.342,25 
92 22200 Serveis telecomunicacions 6.000,00 561,37 6.561,37 
92 22601 Atencions protocolàries 500,00 491,55 991,55 
15 22604 Jurídics 16.952,92 405,40 17.358,32 
33 22609 Festes populars 30.000,00 4.222,97 34.222,97 
15 22706 Estudis i treballs tècnics 4.518,12 1.445,50 5.963,62 
92 22799 Treballs altres empreses 18.000,00 679,94 18.679,94 
 Total despeses capitol 2 147.935,39  24.165,27 172.100,66 
 
 
Capítol 3: Despeses financeres  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

467,3601 
310 

Interessos 38.600,00 1.237,55 39.837,55 

 Total despeses capitol 3 38.600,00  1.237,55 39.837,55 
 



  

 
Capítol 4: Transferències corrents  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

15 465 Consell Comarcal, informes 386,08 81,28 467,36 
33 48 Associac. sense finalitat lucre 4.000,00 19,17 4.019,17 
 Total despeses capitol 4 4.386,08  100,45 4.486,53 
 
 
Capítol 6: Inversions reals  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

33 627 Espai orígens 250.974,00 1.416,00 252.390,00 
45 692 Millora de camins 0,00 6.200,00 6.200,00 
 Total despeses capitol 6 250.974,00  7.616,00 258.590,00 
 
TOTAL DESPESES A FINANÇAR:   43.719,27 EUR 
 
 
B) Ingressos i finançament: 
 
 
Capítol 7: Transferències de capital  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
modificació 

Consignació 
Definitiva 

750 Subv. DAR, millora de camins 0,00 5.061,68 5.061,68 
761 Subv. Diputació, tractor 0,00 15.000,00 15.000,00 
 Total ingressos capítol 7 0,00  20.061,68 20.061,68 
 
 
Capítol 8: Actius financers  
 
Aplic. 
Pressup. 

Nom Previsió 
inicial 

Modificació Previsió 
definitiva 

870 Romanent de tresoreria 2011 29.371,37 23.657,59 53.028,96 
 Total ingressos capítol 8 29.371,37  23.657,59 53.028,96 
 
TOTAL INGRESSOS I FINANÇAMENT:   43.719,27 EUR 
 
 
Segon.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el BOP. En cas de no presentar-se 
reclamacions, l’acord serà ferm.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Onzè.- Proposta d’aprovació i modificació d’ordenan ces municipals i fiscals per a l’any 
2013 i següents 
 



  

A la vista de les necessitats que el municipi té plantejades i que requereixen l’actuació de 
l’administració municipal, cal que es revisi l’actual ordenació dels recursos propis de carácter 
tributari, s’estudïin i es modifiquin les ordenances municipals i fiscals per al proper exercici 2013 i 
següents per tal de millorar els serveis. També cal tramitar l’aprovació de l’ordenança fiscal 
reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local. 
 
D’acord  amb el que disposen els articles 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, 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 que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha emès informe amb data 17 d’octubre 
de 2012 i ha presentat un esborrany de projecte de la nova ordenança reguladora de la taxa per 
la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local i la modificació de les 
ordenances municipals i fiscals següents: 
 
Núm. 4 Taxa per a la recollida domiciliària d’escombraries o residus sòlids urbans 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de la Taxa per a la utilització privativa o 
aprofitament especial del domini públic local d’acord amb la redacció del text que figura com a 
annex al present acord i l’informe tècnic-jurídic-econòmic.  
 
Segon.- Aprovar inicialment la modificació de les ordenances municipals i fiscals per a l’any 2013 
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 2012 i següents, un 4%. 
 
Les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivendes de caràcter familiar ..............  57,95 EUR 
- locals comercials (sòl urbà) ................  127,44 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)..173,84 EUR 
-     càmpings ............ 274,13 EUR 
 
 
Núm. 6  Taxa per serveis de clavegueram.  
 
Es modifica l’article 4 incrementant les tarifes aplicables de l’any 2012 i següents un 4%. 
 
a) les tarifes aplicables seran les següents: 
 
- vivenda de caràcter familiar ..........................22,06 EUR 
- locals comercials (sòl urbà) ......................... 35,29 EUR 
- locals industrials (sòl urbà, sòl no urbanitzable, polígon industrial)... 88,21 EUR 
 
Tercer.- Derogar l’ordenança núm. 10 reguladora de la Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els 
serveis de subministrament que no afectin la generalitat del veïnat.  



  

 
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,  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. 
 
 
Dotzè.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost  municipal de l’exercici 2013, bases 
d’execució i plantilla orgànica. 
 
Format el pressupost general d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici 2013, així com 
també les seves bases d’execució i la plantilla de personal comprensiva de tots els llocs de 
treball, de conformitat amb l’establert als articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora 
de les hisendes locals, aprovat per RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l’article 18 del RD 
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, i 
l’annex a aquesta proposta. 
 
Vist l’informe del secretari-interventor de data 22 d’octubre de 20121,  
 
Es proposa l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general de l’Ajuntament de Camarasa per a l’exercici 
del 2013, juntament amb les bases d’execució, que es fixa en la quantitat de 980.600 EUR 
segons resulta del següent resum per capítols: 
 
 
 
Classificació econòmica de l’estat de despeses 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 859.150  
   
A.1 Operacions corrents 745.550  
1 Despeses de personal 227.900 
2 Despeses corrents en béns i serveis 300.700 
3 Despeses financeres 67.250 
4 Transferències corrents 149.700 
   
A.2 Operacions de capital 113.600  
6 Inversions reals 113.600 
7 Transferències de capital 0 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 121.450  
   



  

8 Actius financers 0 
9 Passius financers 121.450 
   
 TOTAL DESPESES 980.600 
 
 
 
Classificació econòmica de l’estat d’ingressos 
 
Capítol Denominació Euros  
   
A) OPERACIONS NO FINANCERES 980.600  
   
A.1 Operacions corrents 930.600  
1 Impostos directes 458.800 
2 Impostos indirectes 11.700 
3 Taxes, preus públics i altres ingressos 179.200 
4 Transferències corrents 263.300 
5 Ingressos patrimonials 17.600 
   
A.2 Operacions de capital 50.000  
6 Alienació d’inversions reals 0 
7 Transferències de capital 50.000 
   
B)  OPERACIONS FINANCERES 0  
   
8 Actius financers 0 
9 Passius financers 0 
   
 TOTAL INGRESSOS 980.600 
 
Segon.- Aprovar inicialment la plantilla orgànica del personal de l’Ajuntament de Camarasa 
comprensiva de tots els llocs de treball reservats a funcionaris i personal laboral. 
 
Tercer.- Exposar al públic el pressupost general per a l’any 2013, les bases d’execució i la 
plantilla de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis al BOP de Lleida i 
al tauler d’anuncis municipal, a efectes de presentació de reclamacions pels interessats. 
Transcorregut aquest termini sense haver presentat reclamacions es considerarà elevat a 
definitiu aquest acord. 
 
Quart.- Trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i a la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Tretzè.- Proposta d’aprovació de les persones que f ormaran part de la Mesa Electoral en 
les Eleccions al Parlament de Catalunya 2012 
 
Atès allò que disposa l’art. 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral 
general per a la realització del sorteig de les persones que formaran part de la Mesa Electoral 
per a les Eleccions al Parlament de Catalunya que es realitzaran el dia 25 de novembre de 
2012. 



  

 
Una vegada complertes totes les formalitats legals establertes aquest Ajuntament ha constituït 
per sorteig la Mesa Electoral que s’indica amb les persones que s’expressen i per als càrrecs 
que es detallen: 
 
Secció 001 Mesa única 
 
Titulars: 
 

- President: Cristina Alonso Quílez 
- 1r. Vocal: Maria Mercè Tufet Gastó 
- 2n. Vocal: Pedro Rafel Rubies 

 
Suplents: 
 

- 1r del President: Miquel Cantons Rafel 
- 2n. del President: Rosa Maria Trepat Cantons 
- 1r. del 1r. Vocal: Irene Rosell Paredes 
- 2n. del 1r. Vocal: Josep Oriol Almacellas Curià 
- 1r. del 2n. Vocal: Jaime Clua Turiella 
- 2n. del 2n. Vocal: Margarita Tarragona Pujal  

 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Catorzè.- Proposta d’aprovació i pagament de subven cions 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les subvencions a les entitats i associacions 
sense finalitat de lucre del municipi de Camarasa següents: 
 
Entitat Concepte Import 
AMPA Escola Dos Rius Activitats extraescolars curs 2012-2013 600 
AMPA Escola Dos Rius Menjador curs 2012-2013 1.200 
Associació de ball Temporada 2012-2013 300 
Penya Blaugrana Activitats 2012 300 
Geganters i Grallers Activitats 2012 300 
Geganters i Grallers 4ª Trobada de Gegants i Grallers 500 
Associació Germanor Gent Gran Festa 22è. Aniversari 300 
Parròquia de Camarasa Despeses 2012 300 
Associació Jove de Camarasa Activitats 2012 300 
Associació Jove de St. Llorenç Activitats 2012 300 
Associació amics de l’Ermita  
Verge del Castell de St. Llorenç 

Festa del Castell 2012 300 

RAID del Segre 3r. RAID del Segre 400 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quinzè.- Proposta d’aprovació i pagament de facture s 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Dolset Reparar bomba màquina neteja 738,22 



  

Enginyeria Marsal Porta, SL Memòries valorades millora riu 708,00 
Enginyeria Marsal Porta, SL Elaboració senyal risc ofegament riu 737,50 
Estanislao Profitós Cerveró Carregar i portar runa a l’abocador 949,10 
Consell Comarcal Recollida escombraries juliol 2.163,38 
Consell Comarcal Abocador agost 786,63 
Consell Comarcal Serveis socials 4T/2012 703,47 
Endesa Energía XXI, SLU Enllumenat públic setembre 3.796,52 
Telefónica de España, SA Telèfon setembre 560,23 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs setembre i octubre 12.000,00 
Arids Daniel, SA Material obra 508,20 
Gestió Publicitat Segre Anuncis exp. urbanístics 750,20 
INCASOL Obres església St. Miquel, 3ª fase 2.288,73 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setzè.- Proposta de ratificació de l’aprovació inic ial de la dissolució del Consorci del 
Montsec 
 
Atès que la Junta de Govern del Consorci del Montsec en la seva sessió de data 18 d´octubre 
de 2012, va acordar la dissolució inicial de l´esmentat Consorci a 31 de desembre de 2012. 
 
Vist l´article 324.2 del Decret 179/1995, que aprova el Reglament d´Obres, Activitats i Serveis 
dels ens locals. 
 
Per tot l´exposat, es proposa l´adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar l´aprovació inicial de la dissolució del Consorci del Montsec, acordada en la 
Junta de Govern del mateix Consorci el 18 d´octubre de 2012. 
 
Segon.- Delegar en el Consorci del Montsec la tramitació administrativa unitària de l´expedient 
fins a l´aprovació total formal de la dissolució, inclosa la informació pública, publicacions i 
tramesa de la D.G. de l´Administració Local a que fan referència els punts 3 i 5, de l´article 313 
del Reglament d´Obres, Activitats i Serveis dels ens locals. 
 
Tercer.- Determinar que en el supòsit d´inexistència d´al.legacions en el tràmit d´informació 
pública, el present acord inicial esdevindrà definitiu sense cap més tràmit. 
 
Quart.- Trametre un certificat del present acord al Consorci del Montsec als efectes del que 
disposa l´apartat segon anterior. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Dissetè.-  Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta quina obra s’està realitzant a la granja. El senyor alcalde 
contesta que s’està fent un embarcador que està inclós en l’obra de millora de l’entorn del riu 
Segre i que s’ha aprofitat ara que el nivell del pantà està baix per executar-la. 
 
El senyor Jaume Farrús també pregunta com és que al carrer de les Escoles no s’hi aparca. El 
senyor alcalde contesta que l’AMPA de l’Escola va demanar a l’Ajuntament que es tallés al trànsit 
de vehicles el carrer de les Escoles però l’Ajuntament no hi va estar d’acord. D’aquestes 
converses en va sortir la proposta de que els pares i les mares no aparquessin al carrer i de 



  

moment s’està fent així. No obstant es posaran senyals de prohibit aparcar i donar més visibilitat i 
seguretat al carrer en el moment d’entrar i sortir els nens de l’escola. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:25 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 


