
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 29 de juliol de 2013 
 
Essent les 22:20 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. Antonio Pedrol Francés 
 
Excusa la seva absència el senyor Fausto Torres Ramírez, regidor. 
 
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 25 de juny 
de 2013 
 
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 
ordinària del Ple realitzat el dia 25 de juny de 2013. 
 
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 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 transcriuran al Llibre d’Actes signant-se per l’alcalde i 
el secretari. 
 
 
Segon.-  Decrets d’alcaldia 
 
Núm. 103/2013: Suspendre el termini per a publicar el llistat d´alumnes admesos a la Llar 
d´Infants Municipal l´Abella de Camarasa per al curs 2013-2014, fins a rebre el corresponent 
informe del Departament d´Ensenyament referent a l´autorització, si s´escau, de l´increment de 
places. 
 



  

Núm. 104/2013: Autoritzar la inscripció al Registre Municipal d´Empreses Alimentàries de 
Camarasa l´activitat del senyor Joan Capdevila Puig destinada a establiment de fleca i 
pastisseria amb obrador, situat al carrer Prat de la Riba, 31, de Camarasa. 
 
Núm. 105/2013: Modificar l´horari de tancament del servei de bar de les piscines municipals de 
Camarasa: de dilluns a diumenge fins les 24:00 hores, i la nit de divendres a dissabte, la de 
dissabte a diumenge, i les vigílies de festius fins la 01:30 hores amb el compliment de les 
condicions imposades a la resolució. 
 
Núm. 106/2013: Modificar l´horari de tancament del servei de bar de l´Àrea Recreativa Maria 
Rúbies: de dilluns a diumenge fins les 24:00 hores, i la nit de divendres a dissabte, la de 
dissabte a diumenge, i les vigílies de festius fins la 01:30 hores amb el compliment de les 
condicions imposades a la resolució. 
 
Núm. 107/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Arcadi Vilaplana i Sánchez, com a 
representant de l´empresa INDUFECO,SL, per canviar separacions de piles actuals, fetes amb 
canyots de panís, per murs de formigó, de 3 m. d´alçada per 30 cms. de gruix, a la finca situada 
a la partida de la Serra Blanca, polígon 5, parcel.la 383, al terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 108/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Peiró Burguet per repassar 
coberta amb sustitució de llates i teules trencades, minvells, careners i voladissos laterals de la 
vivenda situada al carrer Castell, 1, de Fontllonga. 
 
Núm. 109/2013: Sol.licitar a l´Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya un ajut de 30.000 € per al Projecte de sala per a 
exposicions temporals i servei d´exposicions a l´Espai Orígens de Camarasa. 
 
Núm. 110/2013: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Clara Rubio Chumillas per a 
instal.lació de plat de dutxa i revisió i reparació de les instal.lacions d´aigua i desguassos de la 
vivenda situada al carrer del Dipòsit, 1, de Camarasa. 
 
Núm. 111/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francisco Pujol Rosell per 
pavimentar l´era, situada a la partida Feixes de Figuerola de Meià, polígon 10, parcel.la 555, al 
terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 112/2013: Aprovar l´expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat del servei de quantificació de l´ocupació del domini públic local-inventari tècnic, per a 
l´aplicació de la Taxa per a l´ús privatiu o aprofitament especials del sòl, el subsòl o el vol en 
titularitat pública local. 
 
Núm. 113/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Miquel Tuà Roma per pavimentar 
el jardí posterior de la vivenda, situada al carrer Avda. Sant Isidre, 4, de Camarasa. 
 
Núm. 114/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Sebastià Tribó Roma per habilitar 
un lavabo amb connexió al clavegueram , al cobert situat al carrer Jaume I, 4, de Camarasa. 
 
Núm. 115/2013: Atorgar llicència municipal d´obres a Mossèn Marià Vergé, com a representant 
de la Parròquia de  Sant Miquel de Camarasa, per canviar dues llates i repassar la teulada de 
l´Església de Sant Miquel de Camarasa. 
 
Núm. 116/2013: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Anna Marigot Altadill per a 
rehabilitació i ampliació de bany, cuina, i instal.lacions d´aigua i electricitat, a l´immoble situat al 
carrer Prat de la Riba, 12, de Camarasa. 
 



  

Núm. 117/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Pere Juny Cabeceran per 
pavimentar 20 m2. del jardí de la vivenda situada al carrer Avda. la Solana, 17, de Sant Llorenç 
de Montgai. 
 
Núm. 118/2013: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Marie An Van de Wal de Groot 
per a la rehabilitació de coberta en edifici aïllat amb habitatge, situat al carrer Major, 7, de 
l´Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 119/2013: Autoritzar a la Penya Blaugrana de Camarasa la celebració de la Festa 
Blaugrana prevista per al proper dia 27 de juliol de 2013, consistent en sopar popular obert als 
socis i no socis i amenitzat amb música, a la pista poliesportiva de Camarasa, sotmesa al 
compliment de les condicions establertes. 
 
Núm.120/2013: Autoritzar la inscripció al Registre Municipal d´Empreses Alimentàries de 
Camarasa l´activitat destinada a carnisseria-canssaladeria, a nom de la senyora Miracle Mo 
Camps, situada al carrer la Plaça, 3, de Camarasa. 
 
Núm. 121/2013: Autoritzar a l´Associació de dones de Camarasa, l´ús de la piscina municipal 
durant els mesos de juliol i agost de 2013, per impartir classes d´aiguagym, els dimarts i dijous 
de 20:00 a 21:00 hores amb les condicions establertes a la resolució. 
 
Núm. 122/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Baltasar Guillaumet Duró per a la 
substitució de porta deteriorada per una altre de nova de fusta i per rejuntar la paret de pedra 
de la tanca del corral de la vivenda situada al carrer Sant Maria, 16, de Camarasa. 
 
Núm. 123/2013: Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la 
Generalitat de Catalunya la compensació econòmica a favor de l´Ajuntament de Camarasa 
perquè abonin l´import procedent de les retribucions assignades en concepte de dedicació 
parcial (70%) al senyor Josep M. Masagué Guillaumet, alcalde-president de l´Ajuntament, que 
ascendeixen a la quantitat de 1.005,65 € bruts mensuals a raó de 12 mensualitats per l´any 
2013. 
 
Núm. 124/2013: Autoritzar la instal.lació d´una carpa de circ el proper dia 17 de juliol de 2013, a 
la finca d´equipaments municipal situada a l´Avinguda Sant Isidre de Camarasa. 
 
Núm. 125/2013: Autoritzar la senyora Àngels Chamorro López, adjudicatària del bar de les 
piscines municipals de Camarasa i l´Associació de Joves de Camarasa, la celebració d´una 
festa el proper dia 20 de juliol de 2013, que inclou la possibilitat de bany a la nit, segons 
memòria presentada i sotmesa al compliment de les condicions establertes. 
 
Núm. 126/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Santiago Pajares Martínez per a 
neteja i repàs de la coberta de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, 43, de Camarasa. 
 
Núm. 127/2013: Atorgar llicència municipal d´obres  a la senyora Anna Maria Rúbies Rafel per 
canviar 25 m2. de teulada, amb substitució de llates i bigues per biga de fusta i taula, aprofitant 
les mateixes teules; obertura d´una finestra de 1m x 1m., repassar el forjat i arreglar l´escala de 
l´entrada al primer pis, de la masia situada al poligon 4, parcel.la 217, al terme municipal de 
Camarasa. 
 
Núm. 128/2013: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Baptista Clua Font per pavimentar 
50 m2. del garatge de la vivenda situada al carrer Barrinou, 12, de Camarasa. 
 
Núm. 129/2013: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 130/2013: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de juliol de 2013. 



  

 
 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació dels comptes municipa ls de l’exercici de 2012. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2012, juntament amb tota la seva documentació 
annexa, segons la legislació vigent. 
 
Atès l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 27 de 
maig de 2013 i atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha produït cap reclamació. 
 
Atès l’establert en els articles 189 i següents de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals, 
i de conformitat amb l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
Es proposa al Ple  l’aprovació de l’acord següent : 
 
Primer.- Aprovar els comptes anuals de l’Ajuntament de Camarasa corresponents a l’exercici 
de 2012. 
 
Segon.- Rendir el Compte General així aprovat i tota la documentació que l’integra a la 
fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya, tal com s’estableix a 
l’article 212.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- 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 ju ny de 2013 
 
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 juny de 2013 següent: 
 
Primer.- Que en data 30 de juny de 2013 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 30 dies del 
registre de la factura és de 5.463,86 euros, segons la relació comptable que figura com annex 
número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de pagar de 10. 
 
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 1 de juny de 2013. 
 
Tercer.- Que a data 30 de juny de 2013 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 segon trimestre de 2013.  
 
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. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació de l’esmena a l’Acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals d’Alòs de Balaguer i Ca marasa 
 
Vist que en data 8 de setembre de 2010 es va signar l’Acta de les operacions de delimitació 
entre els termes municipals d’Alòs de Balaguer i de Camarasa, aprovada pel Ple de 
l’Ajuntament de Camarasa en data 28 de setembre de 2010. 
 
Atès que s’ha detectat una errada en la descripció de la fita F4 ja que no es troba a la divisòria 
de les aigües i també en la descripció de la línia de terme entre les fites F3 i F4 continguda en 
l’esmentada Acta. 
 
Vist l’article 47.2 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.- Aprovar l’esmena en la descripció de la fita 4 i en la descripció de la línia de terme 
entre les fites F3 i F4 següents: 
 
On diu: 

Fita 4: se situa a la divisòria d’aigües de  la serra de Monservó, a la vessant sud-oest del 

tossal de Montservó. Hi ha una fita de pedra de composició gresosa i de forma irregular, d’un 

metre de llargada, seixanta centímetres d’amplitud i quaranta centímetres d’alçària. Presenta 

una creu gravada a la cara superior. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta 
segueix la divisòria d’aigües de la serra de Monser vó . Les coordenades UTM ED50 31T 

són: X: 327548,0 i Y: 4648067,8. 
 

Ha de dir: 

Fita 4: se situa a la serra de Monservó, a la vessant sud-oest del tossal de Montservó. Hi ha 

una fita de pedra de composició gresosa i de forma irregular, d’un metre de llargada, seixanta 

centímetres d’amplitud i quaranta centímetres d’alçària. Presenta una creu gravada a la cara 
superior. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la recta compresa  
entre totes dues . Les coordenades UTM ED50 31T són: X: 327548,0 i Y: 4648067,8. 
 
Segon.- Notificar aquest acord a l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer i a la Direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres del a 
Corporació. 
 
 



  

Sisè.- Proposta d’aprovació del padró de la taxa pe l subministrament d’aigua potable al 
polígon industrial corresponent al primer semestre de l’any 2013 i terminis de cobrança. 
 
Examinat el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al primer semestre de l’any 2013 que ascendeix a la quantitat de            
540,35 EUR. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a la taxa pel subministrament d’aigua potable al polígon 
industrial corresponent al primer semestre de l’any 2013. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 1 d’agost de 2013 fins a 1 d’octubre de 2013 
- període impositiu: a partir del dia 2 d’octubre de 2013 
 
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. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació de les dues festes loca ls per a l’any 2014  
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals i, per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del Conseller d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis 
respectius per acord del Ple de l’Ajuntament, tal com estableix l’article 46 del RD 2001/1983, de 
28 de juliol. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Proposar com a festes laborals de l’any 2014 els dies següents: 
 
Camarasa: 17 de gener 
 23 d’abril  
  
Sant Llorenç de Montgai: 23 de maig 
 8 d’agost  
  
L’Ametlla del Montsec: 25 de juliol  
 5 de desembre  
  
Fontllonga: 22 d’agost  
 26 de setembre  
  
Figuerola de Meià: 2 de maig  
 1 d’agost  
  



  

La Baronia de Sant Oïsme: 23 d’abril  
 22 d’agost  
  
La Maçana: 17 de gener  
 23 d’abril  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació del Text refós de la m odificació de les NNSS del 
planejament urbanístic de Camarasa en relació amb l ’article 129.4.c) magatzems 
agrícoles i canvi de qualificació urbanística de 2 parcel.les de titularitat municipal de 
Camarasa 
 
Vist que l’Ajuntament de Camarasa va aprovar inicialment, en data 17 de desembre de 2012, i 
provisionalment, en data 25 de març de 2013, la modificació puntual de les NNSS del 
planejament urbanístic de Camarasa en relació a la modificació de l’article 129.4.c) que regula 
els magatzems agrícoles i el canvi de qualificació urbanística de dues parcel.les de titularitat 
municipal situades a l’Av. Sant Isidre de Camarasa. 
 
Vist que en data 20 de juny de 2013 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va suspendre 
l’aprovació definitiva de la modificació proposada fins a la presentació d’un Text refós, per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i degudament 
diligenciat que incorpori les prescripcions següents: 
 
- En relació amb la modificació de l’article 129.4:  
 

- S’ha d’afegir en la regulació un mecanisme de control de les implantacions properes al 
sòl urbà, per exemple determinar que els nous magatzems de sostre entre els 1.000 
m2 i els 3.000 m2, se situaran a una distància mínima de 250 m dels límits del sòl urbà 
i urbanitzable residencials dels nuclis de Camarasa i Sant Llorenç de Montgai i que per 
aquells casos de magatzems existents en la corona dels 250 m, es permetrà la seva 
ampliació amb un límit del 50%, és a dir de 1.500 m2 de sostre. 

- S’ha d’incloure al redactat els requeriments dels informes dels organismes detallats a 
l’apartat anterior de consideracions. 

 
- En relació amb el canvi de qualificació urbanística de les parcel.les 1 i 2: 
 

- S’ha de justificar la reducció de la superfície d’equipaments públics, segons estableix 
l’article 97.2.d.tercer del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, d’aprovació del Text 
refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer. 

 
Vist que l’Ajuntament ha elaborat el text articulat que refon aquestes modificacions amb inclusió 
de les prescripcions establertes a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida 
de data 20 de juny de 2013. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el Text refós de la modificació puntual de les NNSS del planejament urbanístic 
de Camarasa en relació a la modificació de l’article 129.4.c) que regula els magatzems 
agrícoles i el canvi de qualificació urbanística de dues parcel.les de titularitat municipal situades 
a l’Av. Sant Isidre de Camarasa amb la inclusió de les prescripcions establertes per la resolució 
de 20 de juny de 2013 de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida que s’adjunta a aquesta 
proposta. 



  

 
Segon.- Trametre’n còpia per duplicat i diligenciat al Servei Territorial d’Urbanisme de Lleida. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
Consell Comarcal Serveis socials 3T/2013 918,72 
Consell Comarcal Cànon residus 2T/2013 936,45 
Consell Comarcal Recollida d’escombraries maig 2.233,64 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs juliol 6.000,00 
Construccions Camarasa, SCP Arranjament voreres del cementiri 8.445,75 
Endesa Energía XXI, SL Enllumenat públic maig – juny 1.235,89 
Aquatreat XXI, SL Estació depuradora 60% 8.456,45 
Jordi Pla Biel Treballs jardineria piscines 1.448,61 
MAPFRE Assegurances Assegurança responsabilitat civil 2.025,00 
MAPFRE Assegurances Assegurança edificis 3.596,85 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Desè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús demana a l’ajuntament que si es fa un sopar i festa al carrer del Pou del 
Gel es tingui en compte els veïns i que l’hora d’acabament sigui prudent. 
 
 
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 


