
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 30 de juny de 2014 
 
Essent les 22:00 hores, es reuneixen en la Sala d’Actes de l’Ajuntament, el Ple de la Corporació en 
sessió ordinària, prèviament convocada, sota la presidència de l’alcalde, senyor Josep M. 
Masagué Guillaumet, assistit pel secretari de la Corporació, senyor Jaume Escolà i Montané, que 
dóna fe de l’acte, i amb la presència dels regidors  
 
Sr. Antonio Torres Canut  
Sr. Joan Carles Curià Martínez 
Sra. Montserrat Miret Riasol 
Sr. Jaume Farrús Trepat 
Sr. Fausto Torres Ramírez 
Sr. Antonio Pedrol Francés 
 
Una vegada verificada pel secretari la vàlida constitució del Ple, donat que es compleix 
l’assistència mínima d’un terç del número legal de membres, i prèvia convocatòria realitzada amb 
l’antelació reglamentària establerta al Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
l’alcalde-president obre la sessió i es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’ordre del 
dia següents 
 
 
Primer.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 
 
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 26 de maig de 2014 i de l’acta de la sessió extraordinària del 
Ple realitzat el dia 9 de juny de 2014. 
 
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. 71/14.- Desestimar la denúncia presentada per la senyora Pilar Fernández Pedra contra 
les obres realitzades a la parcel.la situada al núm. 1, de l´Av. Sant Isidre, en base a l´informe 
emés pel tècnic municipal, de data 3 de juny de 2014. 
 
Núm. 72/14.- Atorgar llicència municipal d´obres a l´Associació Recerca i Difusió del Patrimoni 
Històric per fer un mur de formigó de 3 m. de llarg x 2 m. d´alçada, a l´interior del Parc 
arqueològic de la Roca dels Bous. 
 



  

Núm. 73/14.- Aprovar la liquidació al subjecte passiu Deprominsa Llorens, SL per import de 
113,67 €, en concepte de recollida selectiva d´escombraries dels anys 2012 i 2013 a l´Ametlla 
del Montsec. 
 
Núm. 74/14.- Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ramon Pié Cedeño per canviar 
porta i finestra de fusta  a la vivenda situada a la Solana, 13, de Sant Llorenç de Montgai. 
 
Núm. 75/14.- Atorgar llicència municipal d´obres a la senyora Adela Pena Barranco per 
enderrocar magatzems d´una antiga explotació porcina, situada a l´era de casa Badia, de la 
Plaça de les Escoles, de l´Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 76/14.- Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Juan José Escudero Torrecilla, com 
a representant de Telefónica de España, SAU, per a desmuntatge i retirada de cables coaxials 
enterrats i canalitzats, paral.lels a la carretera C26, al terme municipal de Camarasa,  
condicionada a l´autorització emesa pel Servei Territorial de Carreteres a Lleida. 
 
Núm. 77/14.- Autoritzar al senyor Pere Mañas Fernández, en representació dels veïns del 
carrer Sant Antoni, la celebració del tradicional sopar de carrer el dia 13 de juny de 2014, així 
com el tall al trànsit rodat de vehicles, fixant un horari màxim de tancament a la 01:00 del dia 
14 de juny de 2014.  
 
Núm. 78/14.- Autoritzar a l´AMPA de l´Escola Dos Rius i Llar d´Infants de Camarasa, la 
realització el dia 15 de juny de 2014 de la “Gymcamparasa”, que afectarà carrers i 
instal.lacions municipals, i cedir l´ús del Casal Cultural i equip de so, els dies sol.licitats per a 
dur a terme les activitats proposades. 
 
Núm. 79/14.- Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Ángel Javier Miñes Moros per fer un 
magatzem agrícola al polígon 4, parcel.la 305, del terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 80/14.- Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Sergi Villora Rosa per canviar 
canalera de la teulada de l´annex i de la vivenda situada al carrer Santa Maria, 10, de 
Camarasa. 
 
Núm. 81/14.- Convocar la propera sessió extraordinària del Ple de l´Ajuntament el dia 9 de juny 
de 2014, a les 22:00 hores. 
 
Núm. 82/14.- Adjudicar el contracte del servei d´Estades Esportives de Camarasa, mitjançant 
procediment de contracte menor a l´empresa Esport Dinàmic, SCP segons el projecte de 
serveis presentat en aquest Ajuntament de Camarasa, amb el nom “Aqua Estiu”. 
 
Núm. 83/14.- Sol.licitar a la Diputació de Lleida un ajut de 7.500 € per finançar el servei de 
salvament i socorrisme de les piscines municipals de Camarasa durant la temporada d´estiu 
2014. 
 
Núm. 84/14.- Donar per comunicada l´activitat d´Orange Espagne, SAU, per a l´execució del 
Projecte ambiental d´estació base de telefonia mòbil GSM/UTMS 900 de la red France 
Telecom España, SA CAT-9468, a la finca 34, del polígon 3, a la partida Monteró de 
Camarasa. 
 
Núm. 85/14.- Aprovar el control inicial presentat per Campsa Estaciones de Servicio, SA, 
referent al “Projecte per a la reforma en pista en estació de servei”, consistent en la substitució 
dels quatre aparells sortidors existents, per un de multiproducte de sis mangueres, a la illeta 
central, inclosa l´adequació electromecànica de les instal.lacions, instal.lació de sistema 
automàtic de control d´existències, pagament automàtic i sistema d´extinció d´incendis, a 



  

l´Estació de Servei de Camarasa, condicionat al compliment de les mesures imposades pels 
Serveis tècnics medioambientals del Consell Comarcal de la Noguera. 
 
Núm. 86/14.- Aprovar el control complementari i periòdic de l´explotació ramadera MO 166AE, 
amb capacitat per 445 places de porcs d´engreix, del senyor Antonio Cantons Trepat , situada 
a la finca 324, del polígon 3, de Camarasa, condicionat al compliment de les mesures 
imposades en l´informe dels serveis tècnics medioambientals del Consell Conarcal de la 
Noguera. 
 
Núm. 87/14.- Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Antonio Sabaté Coma per canviar el 
sostre existent per panell sandvitx de la pèrgola del terrat de la vivenda situada a la Plaça 
Major, núm. 2, de Camarasa. 
 
Núm. 88/14.- Atorgar llicència municipal d´obres al senyor Jordi Rosell Carrobé per a reparació 
del teulat del magatzem adjunt a la masia Camperol, situada al polígon 7, parcel.la 21, de 
l´Ametlla del Montsec. 
 
Núm. 89/14.- Declarar la innecessarietat de llicència de parcel.lació de la finca rústica, situada 
al polígon 4, parcel.la 497, de Camarasa, per tractar-se d´una divisió de terrenys conseqüència 
de l´aplicació de la normativa sectorial agrària. 
 
Núm. 90/14.- Donar per comunicada parcialment l´activitat ramadera de la senyora Antònia 
Soler Sangrà, amb capacitat per a 519 places de vedells, situada al polígon 2, parcel.la 240, de 
Sant Llorenç de Montgai, sotmesa al compliment de les condicions que consten a l´informe 
dels serveis tècnics medioambientals del Consell Comarcal de la Noguera. 
 
Núm. 91/14.- Autoritzar a la senyora Montserrat Parra Prieto, adjudicatària del servei de bar de 
l´Àrea Recrativa Maria Rúbies, a poder ampliar l´horari d´obertura del bar per a celebrar la 
revetlla de Sant Joan, amb un sopar per a 30 persones i música ambiental, des de les 21:00 
hores del dia 23 fins les 03:00 del dia 24 de juny de 2014. 
 
Núm. 92/14.- Autoritzar la celebració del sopar popular de revetlla de Sant Joan, al carrer de 
les Piscines, i tallar el trànsit rodat de vehicles, durant la preparació i la posterior celebració 
d´aquest sopar, el proper dia  23 de juny de 2014, fins les 02:00 hores del dia següent. 
 
Núm. 93/14.- Autoritzar a la Penya Blaugrana de Camarasa la realització de la 7ª Trobada de 
Penyes del FC Barcelona de Ponent Nord el dia 29 de juny de 2014, que afectarà a la Plaça 
Major i instal.lacions municipals, i cedir l’ús del Casal Cultural i equip de so, el dia sol.licitat per 
a dur a terme l’activitat proposada. 
 
Núm. 94/14: Decret d’aprovació de factures 
 
Núm. 95/14: Convocar la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament el proper dia 30 de juny de 
2014. 
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació dels padrons de la taxa pel servei de recollida selectiva 
d’escombraries i de clavegueram de l’any 2014 i terminis de cobrança. 
  
Vist que és necessari procedir a l’aprovació dels padrons corresponents a la taxa pel servei de 
recollida selectiva d’escombraries i del servei de clavegueram de l’any 2014 i a fi de procedir a 
la corresponent recaptació. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 



  

 
Primer.- Aprovar els padrons corresponents a l’exercici 2014 de la taxa pel servei de recollida 
selectiva d’escombraries per import de 44.604,56 € i del servei de clavegueram per import de 
17.375,71 €. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de cobrament:  
 
- període voluntari: a partir del 20 de setembre de 2014 a través de la tercera cobrança de 

l’Organisme Autònom de Gestió i 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 d’aprovació de les dues festes locals per a l’any 2015  
 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que  des les catorze festes laborals, dues 
seran locals i, d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, en el qual 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 2015 els dies següents: 
 
Camarasa: 23 d’abril  
 24 d’abril 
  
Sant Llorenç de Montgai: 25 de maig 
 10 d’agost  
  
L’Ametlla del Montsec: 27 de juliol 
 7 de desembre  
  
Fontllonga: 31 d’agost  
 28 de setembre 
  
Figuerola de Meià: 4 de maig  
 3 d’agost  
  
La Baronia de Sant Oïsme: 23 d’abril  
 24 d’abril 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



  

 
Cinquè.- Proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta de Camarasa 
 
Atès que finalitzà el període de 4 anys establert per la Llei Orgànica 6/1995, d’1 de juliol, del 
poder judicial, en l’exercici de les seves funcions de Jutgessa de Pau substituta de Camarasa a 
càrrec de la senyora Maria Àngels Marigot Altadill. 
 
Vist allò que disposen els articles 101 i 102 de la Llei Orgànica 6/1995, en relació al 
nomenament dels Jutges de Pau, i els articles 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, dels Jutges de 
Pau, de 7 de juny. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament va convocar en la sessió del dia 26 de maig de 2014 la plaça 
vacant de Jutge de Pau substitut. 
 
Vist que s’ha publicat l’edicte de convocatòria que ha estat exposat en el tauler d’anuncis del 
Jutjat de Pau de Camarasa, de l’Ajuntament de Camarasa, en el BOP de Lleida núm. 102 de 
data 29 de maig de 2014 i en el Jutjat degà de Balaguer per  un termini de quinze dies. 
 
Vist que en data 5 de juny de 2014 la senyora Cristina Alonso Quílez ha sol.licitat poder 
accedir a la plaça vacant de Jutge de Pau substitut de Camarasa. 
 
Atès el currículum presentat, no existint cap incapacitació ni impediment per a l’exercici del 
mateix i amb la plena confiança d’aquesta Corporació, 
 
Es proposa al Ple el següent acord: 
 
Primer.-Proposar com a Jutgessa de Pau substituta de Camarasa la senyora Cristina Alonso 
Quílez. 
 
Segon.- Trametre còpia del present acord al Jutjat Degà de Balaguer en compliment de 
l’apartat 3 de l’article 101 de la Llei Orgànica 6/1995 del Poder Judicial. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació d’ordenances d’intervenció municipal 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària del dia 9 de juny de 2014 va aprovar 
sol.licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques la modificació de les condicions 
financeres de l’operació d’endeutament formalitzada en la primera fase del mecanisme de 
finançament per al pagament a proveïdors. 
 
Vist que aquesta sol.licitud inclou el compromís de substitució immediata d’un mínim del 30% 
de les vigents autoritzacions i llicències d’inici d’activitat econòmica per declaracions 
responsables o comunicacions prèvies, mitjançant l’aprovació de les ordenances tipus 
d’intervenció municipal ambiental de seguretat i salut pública, i d’intervenció municipal en 
espectacles públics i activitats recreatives, desenvolupades per la Diputació de Barcelona i 
impulsades pel Consorci AOC. 
 
Atès que aquestes ordenances tipus estan adaptades a la Directiva de serveis, la Llei 20/2013 
de Garantia de la Unitat de Mercat i la normativa específica aplicable a Catalunya i impliquen el 
compliment de la simplificació de més del 30% de les autoritzacions i llicències d’inici 
d’activitats en règims de declaració responsable o de comunicació prèvia. 



  

 
Vist que el secretari-interventor d’aquest Ajuntament ha emès informe amb data 23 de juny de 
2014 de les ordenances tipus esmentades. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici 2014 i següents les ordenances municipals 
següents: 
 
- Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública 
- Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives 
 
Segon.- Els acords definitius es publicaran en el BOP de Lleida, fent remissió expressa als 
texts aprovats per la Diputació de Barcelona i publicats al BOP de Barcelona del dia 19 
d’octubre de 2012. 
 
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 de les ordenances, 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.  
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Setè.- Proposta d’aprovació i pagament de factures 
 
Es proposa al Ple l’aprovació i el pagament de les factures següents: 
 
Entitat Concepte Import 
EMD Fontllonga-Ametlla Conveni tributs juny 6.000,00
Antoni Queralt Estrada Reparació vehicle  1.362,22
Subirós, SL Festa Major St. Jordi 5.808,00
Estació Servei Térmens Gasoil 1.256,51
Segurcaixa Franquícia danys aigua carrer Bruc 1502,53
Pigot Beure festa major 913,08
Rapiplant, SL Arbres àrea recreativa 1.203,02
Auloce, SAU Subscripció anual espúblico 1.553,75
Comercial Monesma-Saiz, SL Treballs informàtics i fotocòpies 1.365,70
Germans Escolà i Olives, SL Reparació coberta Roca dels Bous 6.669,47
Caixabank Préstec polígon industrial 4.012,77
Caixabank Préstec polígon industrial 3.253,93
Caixabank Préstec casal i obres 2010 14.195,36
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 



  

 
 
Vuitè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Jaume Farrús pregunta a l’alcalde com és que encara s’està segant la parcel.la del 
costat de les piscines si és particular? I que això no ho troba correcte. 
 
El senyor alcalde respon que es fa per evitar riscos i perill d’incendi. També es fa a la vora del 
transformador del Balagué. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 22:39 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 


