
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 25 de novembre de 2013 
 
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 
Excusa la seva absècia el 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 28 
d’octubre 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 28 d’octubre 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 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. 208/13: Autoritzar la segregació de 1.397 m2. del total de la finca registral núm. 4505, 
inscrita al Registre de la Propietat de Balaguer, al Tom 2270, llibre 70, Foli 189 propietat de la 
senyora Rosa Aleu Rubies situada a la partida Tornalls de Figuerola de  Meià. 
 
Núm. 209/15: Donar de baixa d´ofici en el padró municipal d´habitants del municipi de 
Camarasa als senyors Antoni Gastó Cantons, Domitilla Menchi i Francisco Sánchez Florido, per 
inscripció indeguda i incompliment dels requisits mínims de residència,  amb efectes des del dia 
1 d´octubre de 2013 



  

 
Núm. 210/13: Aprovar la liquidació de la taxa de recollida d´escombraries de l´edifici carrer la 
Solana, 4, de Sant Llorenç de Montgai per la quantitat de 80,01€ a nom dels senyors Victor 
Francia Gracia i Eva Muelas Lupien. 
 
Núm. 211/13: Declarar conclòs l´expedient administratiu de restauració de la realitat física 
alterada i l´ordre jurídic alterat, sense iniciar expedient sancionador, a la vivenda situada al 
carrer Castell, núm. 11, de Camarasa propietat de la senyora Juana Arquero. 
 
Núm. 212/13:  Concedir llicència de primera ocupació i divisió horitzontal a l´habitatge situat al 
carrer Prat de la Riba, 22, de Camarasa, propietat dels senyor Joan i Irene Capdevila Puig. 
 
Núm. 213/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ramon Alàs Trepat per a la 
construcció d´un magatzem destinat a maquinària agrícola, de 5x5 m2., adosat a la masia 
existent, a la partida Regal, polígon 2, parcel.la 319, de Camarasa. 
 
Núm. 214/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Josep M. Riasol Torres per repicar, 
arrebossar i pintar 25 m2. de la façana frontal i lateral de la vivenda situada al carrer Sant Jordi, 
núm. 15, de Camarasa. 
 
Núm. 215/13: Autoritzar la inscripció al Registre municipal d´empreses alimentàries de 
Camarasa, l´activitat de l´empresa Comercial Cercós, SCP, destinada a restaurant a l´aire lliure, 
situada a la Baixada de la Font del Corb, de Camarasa. 
 
Núm. 216/13: Ratificar el Decret de presidència de l´EMD de Fontllonga-Ametlla, de data 19 de 
setembre de 2013, pel qual es va aprovar l´adquisició, per procediment negociat, de part de la 
finca propietat de la senyora Maria Rosa Aleu Rúbies, situada a la partida els Tornalls, de 
Figuerola de Meià, per l´import de 4.500 euros per a l´ampliació de la zona d´equipaments 
municipal, i concretament la superfície de 1.397 m2.  
 
Núm. 217/13: Atorgar a Ramaderia les Encalades, SL, una pròrroga de la llicència municipal 
d´obres, atorgada en data 3 d´agost de 2012, fins a 3 de febrer de 2014, per començar, i fins a 
agost de 2015 per a finalitzar les obres, consistents en la construcció de dues naus amb una 
superfície de 1.344 m2. i 896 m2., situades al polígon 12, parcel.la 614, al terme municipal de 
Camarasa. 
 
Núm. 218/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Natividad Llop Franquesa per a 
aixecament de terratzo existent, col.locació de capa de compressió i pavimentar amb gres el 
primer pis ( 30 m2.) de la vivenda situada al carrer les Vídues, 3, de Camarasa. 
 
Núm. 219/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Francesc Xavier Turiella Baldomà 
per a reparació de paret interior i pavimentació del garatge situat al carrer Passeig del Segre, 
48, de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 220/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antoni Rubió Balagué per canviar el 
baixant de la claveguera del mur del barranc per un de PVC, a la vivenda situada al carrer 
Avinguda Sant Isidre, 12, de Camarasa. 
 
Núm.221/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Victor Rufach Turiella per a reparació 
de sòcol de la façana principal de la vivenda situada al carrer Passeig del Segre, 34, de Sant 
Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 222/13: Autoritzar el canvi de titularitat de la llicència ambiental de la central hidroelèctrica 
de Sant Llorenç de Montgai, atorgada per l’Ajuntament de Camarasa en data 14 de juliol de 



  

2008 a l’empresa Hidroelèctrica del Noguera, SL, a favor d’Hidrodata, SA i aprovar el control 
complementari de data 5 de juliol de 2013. 
 
Núm. 223/13: Declarar conclòs l’expedient de llicència d’obres iniciat pel senyor Josep Nogueró 
Soldevila sobre el solar situat al carrer Vall, 11 de Camarasa per desestiment de l’interessat. 
 
Núm. 224/13: Decret d’aprovació de factures. 
 
Núm. 225/13: Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de data 25 de 
novembre de 2013. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació i pagament de facture s 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs novembre 6.000,00 
Consell Comarcal Recollida escombraries setembre 2.233,64 
Consell Comarcal Redacció inventari PAES 2.000,00 
Consell Comarcal Redacció pla d’autoprotecció Casal 1.050,00 
Severn Trent Services Clor i àcid desincrustant dipòsit Llorenç 1.233,75 
BBVA Préstec ICO proveïdors 8.527,14 
Bar Restaurant Can Pere Seminari Arqueòlegs 700,00 
Bar Restaurant Can Pere Manutenció arqueòlegs estiu 2013 4.837,90 
Casiano Gardeñes Llorens Aperitiu Comarkalada 749,60 
Oriol Blasi Beà Lloguer equip so Comarkalada 580,00 
Confeder. Hidrográfica del Ebro Cànon control abocaments polígon 590,00 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Precs i preguntes 
 
El senyor Joan Carles Curià manifesta que una vegada presentada a l’Ajuntament la proposta de 
constitució de l’EMD de Sant Llorenç de Montgai i que ja s’ha donat a conèixer als regidors, 
sol.licita que si hi ha algun dubte o qüestió a plantejar es manifesti per tal d’aclarir-ho el més ràpid 
possible. També pregunta al secretari municipal quin és el procediment a seguir. 
 
El secretari manifesta que una vegada examinada la documentació per part de l’Ajuntament, el Ple 
ha de prendre l’acord d’inici d’expedient i posar-ho a informació pública per termini no inferior a  
dos mesos. Després d’aquest termini el Ple haurà de prendre l’acord d’aprovació provisional i 
trametre la documentació al Departament de Governació per a la seva aprovació definitiva. 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:05 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 


