
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 25 de juny de 2013 
 
Essent les 22:10 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 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Excusa la seva absència la senyora Montserrat Miret Riasol. 
 
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 27 de maig 
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 27 de maig 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. 85/13: Adjudicar el contracte del servei d´Estades Esportives de Camarasa mitjançant el 
procediment del contracte menor a l´empresa Esport Dinàmic, SCP, segons el projecte-
proposta de serveis presentat a l´Ajuntament de Camarasa amb el nom “Aqua Estiu”. 
 
Núm. 86/13: Autoritzar el canvi de nom de la llicència ambiental atorgada per l´Ajuntament de 
Camarasa, en data 21 d´abril de 2008, a Joan Rúbies Piñol i Andreu Rubies Piñol, CB, a favor 



  

de l´empresa Cal Quiterio, SCP, i domicili als Afores Masia Quiterio de Camarasa, per continuar 
amb l´esmentada activitat. 
 
Núm. 87/13: Que es procedeixi a donar de baixa els valors relacionats a nom del deutor M. 
Carmen Salmeron Rodríguez pels imports i anualitats referenciats, en concepte de taxa per a la 
recollida d´escombraries i clavegueram sobre la vivenda situada al carrer Passeig del Segre, 
44, 1r. B, de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 88/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Sabaté Coma per a la 
rehabilitació de la “Masia de la Felicitat”, situada als Afores, polígon 4, parcel.la 322, al terme 
municipal de Camarasa, segons projecte tècnic aportat, redactat pel senyor Antoni R. Macià 
Pelegrí, arquitecte, tenint en compte les recomanacions pel que fa a l´impacte i integració 
paisatgística de la proposta i que consten en l´informe de la Comissió d´Urbanisme de data 9 
de maig de 2013, i que s´han transcrit en aquesta resolució. 
 
Núm. 89/13: Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Francisca Gea Piñero per a 
reforma i ampliació de magatzem vinculat a usos d´hort, esbarjo i piscina, segons projecte 
adjunt, situat al carrer de l´Estació, s/n, de Sant Llorenç de Montgai, nucli de Camarasa. 
 
Núm. 90/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antoni Sauri Fillat per a reparació i 
millora del paviment i la façana de la vivenda situada a la partida la Solana, de Sant Llorenç de 
Montgai, nucli de Camarasa. 
 
Núm. 91/13: Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut de 7.500 € per a finançar el servei de 
salvament i socorrisme de les piscines municipals de Camarasa durant la temporada de l´estiu 
2013. 
 
Núm. 92/13: Autoritzar la inscripció al Registre Municipal d´Empreses Alimentàries de 
Camarasa l´activitat de l´empresa Gaber, SCP, dedicada a fleca amb obrador, situada al carrer 
Paseig del Segre, 33, de Sant Llorenç de Camarasa, nucli de Camarasa. 
 
Núm. 93/13: Autoritzar la inscripció al Registre Municipal d´Empreses Alimentàries de 
Camarasa l´activitat de la senyora Alba Roma Cabeceran com a establiment dedicat a venda 
de llaminadures, situat al carrer Pont, 3, de Camarasa. 
 
Núm. 94/13: Cedir a l´AMPA de l´Escola Dos Rius de Camarasa, l’ús del Casal Cultural i de 
l´equip de so, el proper dia 16 de juny de 2013, per a la celebració de la festa de fi de curs dels 
nens i nenes de l´escola. 
 
Núm. 95/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Joan Llop Clariana per a la reparació 
de l´enrajolat i tela asfàltica del terrat de 22 m2. de la vivenda situada al carrer Sant Pere, 13, 
de Camarasa. 
 
Núm. 96/13: Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Albert Gastó Mora per a la 
rehabilitació de la piscina de la vivenda situada al carrer Castell, 23, de Camarasa. 
 
Núm. 97/13: Atorgar llicéncia municipal d´obres a la senyora Pietat Navarro Ortiz per a reforma 
de finestra per col.locar testera i repassar teulada de la vivenda situada al carrer del Forn, 3, de 
Camarasa. 
 
Núm. 98/13: Aprovació de factures 
 
Núm. 99/13: Convocatòria de la sessió del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de juny de 2013. 
 



  

Núm. 100/13: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Olives Solé per a fer un aïllament tèrmic 
amb poliuretà de la façana lateral de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 29 de 
Camarasa. 
 
Núm. 101/13: Autoritzar la inscripció al Registre municipal d’empreses alimentàries de 
Camarasa l’activitat de la senyora Josefa López Escobar destinada a establiment de venda de 
queviures situat al carrer la Plaça, núm. 6 de Camarasa. 
 
Núm. 102/13: Atorgar a l’Associació Cultural per a les inquietuds i tradicions de les dones de 
Camarasa llicència d’activitat recreativa extraodinària per a la celebració dels actes programats 
dins la Revetlla de Sant Joan previstos pel dia 23 de juny de 2013. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació del padró corresponen t a la taxa pel servei de recollida 
selectiva d’escombraries i clavegueram de l’exercic i 2013 i terminis de cobrança. 
  
Examinat el padró corresponent a la taxa pel servei de recollida selectiva d’escombraries i 
clavegueram de l’exercici 2013 que ascendeix a la quantitat total de 53.313,03 €. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar el padró corresponent a taxa pel servei de recollida selectiva d’escombraries 
per import de 40.289,10 € i del clavegueram per import de 13.023,93 € corresponents a 
l’exercici 2013. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- el pagament es farà durant el calendari previst de la tercera cobrança de l’Organisme 
Autònom de Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. 
 
Tercer.- Notificar col.lectivament aquest acord, contra el qual es podrà interposar recurs de 
reposició previ al contenciós administratiu, davant el Ple de l’Ajuntament, en el termini d’un 
mes, a comptar des de l’endemà de la seva publicació en el BOP de Lleida. 
 
Quart.- Publicar aquest acord en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el BOP de Lleida pel 
termini d’un mes. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Quart.- Proposta de modificació del Reglament inter n d’ús i abocaments d’aigües 
residuals del clavegueram del polígon industrial Sa nt Jordi de Camarasa 
 
Vist que per Resolució de data 30 d’abril de 2013 del Director d’Àrea de Gestió del Medi de  
l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha modificat l’autorització atorgada a l’Ajuntament de Camarasa 
per a l’abocament a llera de les aigües residuals procedents del polígon industrial Sant Jordi de 
Camarasa. 
 
Atès que en les condicions particulars, apartat tercer, s’estableix uns nous límits i paràmetres 
d’abocament i freqüència d’anàlisis. 
 

Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 



  

Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament intern d’ús i abocaments d’aigües 
residuals del clavegueram del polígon industrial Sant Jordi de Camarasa en el sentit següent: 
 

- Modificar la taula de paràmetres d’abocament fixats a l’article 5 
 
Paràmetre Límit Periodicitat 
Cabal diari 4 m3/dia  
Cabal anual 1.500 m3/any  
pH Entre 6 i 9 SEMESTRAL 
MES 35 mg/l SEMESTRAL 
DQOnd 125 mg/l SEMESTRAL 
DBO5 25 mg/l ------------------ 
Nitrogen Kjendalh 35 mg/l SEMESTRAL 
Olis i greixos 10 mg/l ANUAL 
Fòsfor total 10 mg/l ANUAL 
Tensioactius aniònics 2 mg/l ANUAL 
 
Tercer.- 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. 
 
 
Cinquè.- Proposta d’aprovació i pagament de facture s 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Creditors Concepte Import 
   
Consell Comarcal Recollida d’escombraries març 2.233,64 
Consell Comarcal Recollida d’escombraries abril 2.233,64 
Agència Catalana de l’Aigua Cànon de l’aigua ús abastament 1.003,76 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs juny 6.000,00 
Caixabank Préstec polígon industrial 7.252,90 
Caixabank Préstec casal i obres 2010 14.129,47 
Estanislao Profitós Cerveró Arranjament voreres del cementiri 3.419,76 
Endesa Energía, SAU Enllumenat públic abril-maig 1.347,69 
Endesa Energía XXI, SL Enllumenat públic abril-maig 2.181,26 
ABSIS Serveis informàtics 2T/13 1.153,71 
Col.lectivitat Regants Montgai 1 Derrama regs i obres 2013 1.050,69 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



  

Sisè.- Precs i preguntes 
 
No se’n presenta cap. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:26 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 


