
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
 
 
Camarasa, 28 de juliol de 2014 
 
Essent les 22:08 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 30 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. 96/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Magí Guillaumet Gili per refer un envà interior 
de la vivenda situada al carrer Roger de Llúria, núm. 4 de Camarasa. 
 
Núm. 97/14: Autoritzar a la senyora Irene Rosell Paredes poder disposar de la piscina per a la 
realització de cursets de natació durant el mes de juliol els dilluns i dimecres de 19 a 20 hores. 
 
Núm. 98/14: Autoritzar a l’Associació de Dones de Camarasa poder disposar de la piscina per 
a la realització de l’activitat Aiguagym durant el mes de juliol els dilluns i dimcres de 20 a 21 
hores. 



  

 
Núm. 99/14: Contractar amb caràcter urgent al senyor Alin Laptuca amb categoria de peó per a 
la realització de tasques de suport als serveis de manteniment municipals del dia 1 al 31 de 
juliol de 2014. 
 
Núm. 100/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Josep Rubies Torres per a l’ampliació de 
l’explotació ramadera porcina MO 166BP situada al polígon 4, parcel.la 388 de Camarasa 
consistent en la construcció de dues naus de 600 i 504 m2 per assolir una capacitat de  1999 
places de porcs d’engreix. 
 
Núm. 101/14:_Autoritzar a la Penya Blaugrana de Camarasa la celebració de la Festa 
Blaugrana el dia 26 de juliol de 2014 consistent en sopar popular i música a la pista 
poliesportiva. 
 
Núm. 102/14: Anular i deixar sense efecte la liquidació de la taxa per l’ocupació del domini 
públic municipal de l’exercici 2013 per import de 184.389,27 € i recorreguda en reposició per 
Red Eléctrica de España, SAU i retornar l’aval presentat. 
 
Núm. 103/14: Encomanar a Bufete Gonzalo Corporaciones y Entidades Públicas, SL 
l’elaboració de la proposta de resolució del recurs de reposició presentat per Endesa 
Distribución Eléctrica, SLU contra la liquidació de la taxa per ocupació del domini públic 
municipal de l’exercici 2013. 
 
Núm. 104/14: Anular i deixar sense efecte la liquidació de la taxa per l’ocupació del domini 
públic municipal de l’exercici 2013 per import de 64.913,86 € i recorreguda en reposició per 
Endesa Distribución Eléctrica, SLU i retornar l’aval presentat. 
 
Núm. 105/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Jordi Gardeñes Solé per a netejar i repassar la 
coberta de la vivenda situada al carrer Santa Maria, núm. 14 de Camarasa. 
 
Núm. 106/14: Retornar l’aval presentat per la societat Benito Arnó e Hijos, SA per import de 
2.103,54 € per la cessió dels drets d’explotació del jaciment d’ofites de la finca de la Garriga 
d’aquest terme municipal de Camarasa. 
 
Núm. 107/14: Autoritzar el canvi de nom de la llicència d’obres atorgada al senyor Josep 
Rubies Torres en data 30 de juny de 2014 per a l’ampliació de l’explotació ramadera porcina 
consistent en la construcció de dos naus de 600 i 504 m2 en la finca situada al polígon 4, 
parcel.la 388 de Camarasa a favor del senyor Albert Rubies Maurici. 
 
Núm. 108/14: Autoritzar a l’Associació de Joves de Camarasa la celebració de les activitats 
següents: Mastercheff Camarasa, a la Plaça Major el dia 27 de juliol de 2014, de 12 a 14 
hores; d’Escala en Hifi al casal municipal el dia 24 d’agost de 2014 i el 4t. campionat de futbol 
sala els primers caps de setmana d’agost a la pista poliesportiva, junt amb el sopar de 
germanor el dia 24 d’agost de 2014 a la pista poliesportiva. 
 
Núm. 109/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Antoni Ramos Cregut per a substituir una 
bigueta de fusta a la vivenda situada al carrer Jaume I, núm. 20 de Camarasa. 
 
Núm. 110/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Dolors Montané Cucurull per arreglar les 
esquerdes del balcó de la vivenda situada al carrer Prat de la Riba, núm. 3 de Camarasa. 
 
Núm. 111/14: Autoritzar la senyora Angels Chamorro López i a l’Associació de Joves de 
Camarasa la celebració a les piscines municipals de la festa dels anys 80 el dia 19 de juliol de 



  

2014 i la festa del terror el dia 23 d’agost de 2014, amb possibilitat de bany a la nit, de les 
24:00 h. a les 5:00 h. 
 
Núm. 112/14: Donar per finalitzat el tràmit de llicència ambiental per a l’ampliació de 
l’explotació ramadera Cal Quiterio, SCP situada a la finca polígon 4, parcel.les 495-577 pel fet 
d’estar classificada a l’anne I de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, al tràmit d’autorització ambiental. 
 
Núm. 113/14: Aprovar el control periòdic presentat per Explotacions Ramaderes Curià, SCP de 
data 7 de gener de 2014 quedant sotmesa al règim de comunicació ambiental Annex III de la 
Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 
Núm. 114/14: Donar per comunicada l’activitat ramadera del senyor Pere Pujol Rosell pel canvi 
de titular de l’explotació 166ES de Ramon Pujol a Pere Pujol amb una capacitat resultant de 50 
vedells d’engreix, 80 ovelles, 5 cavalls, 3 emus, 4 deines, 5 oques i 2 galls sotmesa al 
compliment de les condicions que consten a l’informe dels serveis tècnics mediambientals del 
Consell Comarcal de la Noguera de data 12 de desembre de 2013. 
 
Núm. 115/14: Delegar al senyor Antonio Torres Canut, regidor d’economia i hisenda, la facultat 
de sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals la compensació 
econòmica a favor de l’Ajuntament perquè abonin l’import procedent de les retribucions 
assignades en concepte de dedicació parcial (70%) al senyor Josep M. Masagué Guillaumet i 
que ascendeixen a la quantitat de 1.005,65 € bruts mensuals per a l’any 2014.  
 
Núm. 116/14: Aprovació de factures 
 
Núm. 117/14: Atorgar llicència d’obres a la senyora Ana Ramírez Rodríguez per arrebossar i 
pintar 10 m2 de la façana de la vivenda situada al carrer Torregandos, núm. 4 de Camarasa. 
 
Núm. 118/14: Atorgar llicència d’obres al senyor Antonio Solé Corts per a pavimentar 22 m2 
del garatge de la vivenda situada al carrer Sant Antoni, núm. 16 de Camarasa. 
 
Núm. 119/14: Convocatòria de la sessió plenària de l’Ajuntament del dia 28 de juliol de 2014.  
 
 
Tercer.- Proposta d’aprovació dels comptes municipals de l’exercici de 2013. 
 
Vist el Compte General format de l’exercici 2013, 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 26 de 
maig de 2014 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 2013. 
 



  

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 al Ple de l’informe del secretari-interventor relatiu al compliment 
de la llei de mesures de lluita contra la morositat a 30 de juny de 2014.- 2n. trimestre de 
2014. 
 
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 2014 següent: 
 
Primer.- Que en data 30 de juny de 2014 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 de la 
data de conformitat de la factura és de 566,46 euros, segons la relació comptable que figura 
com annex número 1 a aquest informe, essent el número de factures pendents de pagar de 6. 
 
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 conformitat de factura. 
 
Tercer.- Que a data 30 de juny de 2014 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 2014.  
 
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.- Donar compte al Ple de l’informe sobre les obligacions trimestrals de 
subministrament d’informació corresponents al 2n. trimestre de 2014 
 
L’alcalde-president dona compte de l’informe emès pel secretari-interventor en data 10 de juliol 
de 2014 relatiu al compliment de les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 
corresponents al 2n. trimestre de 2014 següent: 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
a) Estat d’execució del pressupost a 30 de juny de 2014 (2n. trimestre 2014) 
 
  

INGRESSOS 
Previsions 
inicials 

Drets 
reconeguts  
nets 

Recaptació 
líquida 

     
1 Impostos directes 457.200,00 238.927,05 226.421,86 
2 Impostos indirectes 13.700,00 9.161,86 9.161,86 
3 Taxes i altres ingressos 107.200,00 21.530,59 21.530,59 
4 Transferències corrents 256.500,00 157.618,77 80.197,08 
5 Ingressos patrimonials 21.400,00 16.301,11 16.301,11 
6 Alienació d’inversions reals 0,00 0,00 0,00 
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 
9 Passius financers 0,00 0,00 0,00 
     
 TOTAL INGRESSOS 856.000,00 443.539,38 353.612,50 
 
    
  

DESPESES 
Crèdits 
inicials 

Obligacions 
Reconegudes 
netes 

Pagaments 
líquids 

     
1 Despeses de personal 221.700,00 107.218,88 107.218,88 
2 Despeses corrents en béns i serveis 247.400,00 145.644,77 137.414,09 
3 Despeses financeres 58.500,00 28.166,31 28.166,31 
4 Transferències corrents 156.400,00 51.860,00 51.860,60 
5 Fons de contingencia  0,00 0,00 0,00 
6 Inversions reals 9.200,00 4.577,46 4.577,46 
7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00 
8 Actius financers 0,00 0,00 0,00 
9  Passius financers 162.800,00 57.161,39 57.161,39 
   
 TOTAL DESPESES 856.000,00 394.629,41 386.398,73 

 
b) Es compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària amb un superàvit estructural per import de 
109.396,32 € després d’aplicar els ajustaments SEC 95. 
 
c) Es compleix amb la regla de la despesa i el límit màxim de despesa no financera. El ímit 
màxim de despesa no financera aprovat per l’Ajuntament per a l’exercici 2014 és de 
914.600,88 €. La despesa màxima no financera a 30 de juny de 2014 és de 342.118,55 €. 
 
d) Incompliment de l’objectiu del límit del deute atès que supera el 110% dels recursos 
ordinaris. L’estat del deute a 30 de juny de 2014 és el següent: 
 
 Pendent inicial Amortitzacions Pendent   a 

30/06/2014 
   
Deutes amb entitats de crèdit 744.898,52 57.161,39 687.737,13 
Deutes amb adm. Públiques 609.443,95 0,00 609.443,95 
Devolució tributs de l’Estat 22.110,39 5.965,38 16.145,01 
   



  

TOTAL DEUTE VIU 1.376.452,86 63.126,77 1.313.326,09 

 
 
Per tant es proposa l’adopció d’aquest acord: 
 
Primer.- Restar assabentat de l’informe emès pel secretari-interventor de l’Ajuntament de data 
10 de juliol de 2014 sobre les obligacions trimestrals de subministrament d’informació 
corresponents al 2n. trimestre de 2014 d’acord amb l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per 
la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació que preveu la Llei 
orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
 
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. 
 
 
Sisè.- Proposta d’aprovació del padró de la taxa pel subministrament d’aigua potable al 
polígon industrial corresponent al primer semestre de l’any 2014 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 2014 que ascendeix a la quantitat de           
499,93 €. 
 
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 2014 que ascendeix a la quantitat de 
499,93 €. 
 
Segon.- Aprovar el terminis de pagament: 
 
- període voluntari: des del dia 4 d’agost de 2014 fins al 3 d’octubre de 2014 
- període impositiu: a partir del dia 6 d’octubre de 2014 
 
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 de ratificació de la Resolució de sol.licitud de compensació econòmica a 
favor de l’Ajuntament perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals 
per a l’exercici 2014.  
 
Es proposa al Ple la ratificació de la Resolució de la regidoria d’economia i hisenda de data 10 
de juliol de 2014 següent: 
 



  

“Vista la Resolució GRI/1573/2014, d’1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions 
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs 
electes locals, per a l’exercici 2014. 
 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament, en sessió realitzada el dia 27 de febrer de 2012 va aprovar la 
dedicació en règim a temps parcial del senyor Josep M. Masagué Guillaumet, alcalde de 
l’Ajuntament, amb un percentatge de dedicació del 70% efectuant una retribució a raó de 12 
mensualitats per any natural. 
 
Vist el Decret de data 9 de juliol de 2014 de delegació de funcions per sol.licitar al Departament 
de Governació i Relacions Institucionals 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 i que ascendeixen a la 
quantitat de 1.005,65 € bruts mensuals per l’any 2014, RESOLC: 
 
Primer.- Sol.licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals 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 i que ascendeixen a la quantitat de 1.005,65 € bruts mensuals per l’any 2014.  
 
Segon.- Ratificar aquesta resolució en la propera sessió plenària de l’Ajuntament.” 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
Vuitè.- Proposta d’aprovació del Text refós de modificació de les Normes subsidiàries de 
planejament de definició d’un nou ús artesanal a l’article 72.A.22, 102.3 i 103.3  
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 26 de maig de 2014 va aprovar provisionalment la 
modificació de les Normes subsidiàries de planejament en les qualificacions urbanístiques 
anomenades del nucli vell, clau 1 i zona d’edificació linial, clau 2, pel que fa als usos, art. 102 i 
103 següents: 
 
1.- Modificació de l’article 102 Zona nucli vell (clau 1), apartat 3) Condicions d’ús: subapartat 
a): En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos de caràcter 
eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil màxima de 
100 m2. 
 
2.- Modificació de l’article 103 zona d’edificació linial (clau 2), apartat 3), Condicions d’ús: 
subapartat a) subzona 2ª: En la planta baixa a més dels usos esmentats, es permeten els usos 
de caràcter eminentment artesanals següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 i 7.6, amb una superfície útil 
màxima de 100 m2. 
 
Vist que per informe dels tècnics del Servei Territorial d’Urbanisme del Departament de 
Territori i Sostenibilitat cal definir un nou ús artesanal a l’article 72.A.22 de la normativa de les 
Normes Subsidiàries del planejament, de manera que s’apliqui a les zones de nucli vell clau 1 i 
d’edificació linial clau 2. 
 
Vista la modificació puntual de juliol de 2014 del Text refós redactat per l’arquitecte Antoni R. 
Macià Pelegrí que incorpora les prescripcions esmentades, art. 72, classificació dels usos, art. 
102 i art. 103 Zona d’nucli vell (clau 1) i zona edificació linial (clau 2). 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 



  

 
Primer.- Aprovar la modificació puntual de juliol de 2014 del Text refós de les NNSS del 
planejament urbanístic següent: 
 
 
- Art. 72, apartat A, s’afegeix l’ús 22. Us artesanal: inclou les activitats de construcció, 
manufacturació i/o transformació d’objectes i/o d’elaboració de productes realitzats 
manualment o amb maquinària i eines senzilles, per una sola persona o un grup reduït 
d’aquestes, inclou els tallers dels anomenats d’oficis tradicionals, artesanals i artístics. 
 
- Art. 102.3 Zona nucli vell (clau 1): els apartats 6 i 8 es permeten només en planta baixa, i l’ús 
22, amb una superfície útil màxima (específica de l’activitat) de 100 m2. 
 
- Art. 103.3 Zona d’edificaicó linial (clau 2): en la planta baixa a més dels usos esmentats es 
permeten els següents: 6, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 i l’ús 22, amb una superfície útil màxima 
(específica de l’activitat) de 100 m2. 
 
Segon.-Trametre còpia de l’expedient i del present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de Lleida competent per a la seva aprovació definitiva. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Novè.- Proposta d’aprovació provisional de la modificació del Text Refós del Pla 
Especial Urbanístic que desenvolupa el Catàleg de Masies i Cases Rurals de Camarasa 
 
Vist que per acord del Ple de data 29 d’octubre de 2012 es va 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 les cases rurals a 
què fan referència els articles 47.3 i 50 del Text Refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 7 de febrer de 2013, va 
aprovar definitivament el Pla Especial esmentat, supeditant-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un Text refós, verificat per l’òrgan que ha atorgat 
l’aprovacio provisional de l’expedient i degudament diligenciat, que incorporés les prescripcions 
establertes a la resolució en relació a plànols, normativa i fitxes. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 28 d’octubre de 2013 va aprovar el Text 
Refós incorporant les prescripcions establertes a la resolució de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Lleida de data 7 de febrer de 2013. 
 
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en sessió de 18 de desembre de 2013 
va donar conformitat al Text Refós del Pla Especial urbanístic del catàleg de masies i cases 
rurals de Camarasa, en compliment de l’aprovació definitiva de data 7 de febrer de 2013, però 
amb l’exclusió del catàleg de les fitxes següents: M25 MASIA DEL QUITÈRIO, M46 MASIA DE 
CAL BATISTE, M61 MASIA DEL PLATS i M79 MASIA DEL CRISTÒFOL i amb la següent 
incorporació d’ofici: 
 
“Art. 10. Llicència 
 
- En el procediment d’atorgament de llicències de reconstrucció o rehabilitació, quan se 

sol.liciti l’informe de la Comissió Territorial d’urbanisme regulat en l’art. 50 de la Llei 
d’urbanisme, caldrà aportar la justificació de la legalitat urbanística de les obres 



  

executades amb anterioritat de l’aprovació del Catàleg en les fitxes M47 MASIA DE CAL 
PEDROLET i M60 MASIA DE LA MONTSE DE CAL PEDROL. 

 
 
- Caldrà aportar la documentació relativa al cadastre de novembre de 1956 en relació a les 

fitxes següents: M07 MASIA DEL CAPETA, M18 CA LA MONTSERRAT, M23 FINCA DE 
L’ACAMPADOR, M35 TORRE DEL POMPILIO, M57 MASIA DEL SABATE, M80 MASIA 
DEL GUILLAUMET i S01 MASIA DEL RÚBIES. 

 
- Pel que fa els riscos existents, les masies amb afectacions de carreteres, les ubicades en 

zona PEIN i les ubicades en sòl de protecció territorial per risc potencial d’inundació 
hauran de sol.licitar els informes sectorials pel projecte de rehabilitació concret a 
l’organisme competent de la carretera, a la OTAAA per valorar si es un supòsit de tràmit 
d’avaluació ambiental (zona PEIN) o a l’Agència Catalana de l’Aigua segons s’escaigui.” 

 
Atès que s’ha sol.licitat per diversos veïns afectats la modificació d’aquesta incorporació d’ofici 
de l’article 10 en el sentit d’excloure la limitació dels dos primers paràgrafs. 
 
Vist que el tècnic municipal en informe de data 16 de juliol de 2014 aporta la documentació 
necessària de les masies excloses inicialment, les requerides de justificació legal urbanística i 
les requerides per aportar la documentació cadastral de l’any 1956 per tal de ser incloses 
sense cap condicionant al Catàleg de Masies i Cases Rurals de Camarasa. 
 
Es proposa al Ple l’aprovació d’aquest acord: 
 
Primer.- Sol.licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida del Departament de Territori i 
Sostenibilitat la modificació del Text refós del Pla Especial urbanístic del catàleg de masies i 
cases rurals de Camarasa en el sentit següent: 
 

a) Incloure al catàleg les fitxes de les masies següents: M25 MASIA DEL QUITÈRIO, M46 
MASIA DE CAL BATISTE, M61 MASIA DEL PLATS i M79 MASIA DEL CRISTÒFOL 

 
b) Eliminar els dos primers paràgrafs de l’article 10. Llicència, pel fet d’haver-se acreditat 

la documentació requerida. 
 
Segon.- Notificar aquest acord als interessats. 
 
Posada a votació la proposta s’aprova per majoria absoluta del nombre legal de membres de la 
Corporació. 
 
 
Desè.- 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 juliol 6.000,00
Agència Catalana de l’Aigua Cànon aigua ús abastament 2013 1.838,90
Baltrons Maquinària Agrícola Martells 578,08
Germans Escolà i Olives, SL Treballs diversos 1.796,92
 
Posada a votació la proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 



  

 
 
 
 
Onzè.- Precs i preguntes 
 
El senyor Antonio Pedrol pregunta quants dies estaran fent l’obra de l’Av. Sant Isidre. El senyor 
alcalde respon que fins dijous. 
 
El senyor Fausto Torres pregunta en què consisteix l’obra. El senyor alcalde manifesta que es 
construirà una escollera amb pedres. 
 
El senyor Jaume Farrús proposa que no es deixi aparcar al carrer Vall mentre durin les obres o 
que s’habiliti direcció només en un sentit. 
 
El senyor Jaume Porta explica que el poble de Sant Llorenç va estar 11 hores sense llum, que 
és un problema molt greu i que és lamentable el departament d’informació de l’empresa 
Endesa. Com a representant del poble demana a l’Ajuntament que realitzi una queixa formal a 
Endesa per poder exigir explicacions i una millora del servei. 
 
El senyor alcalde manifesta que va estar informat pel tècnic d’Endesa que li anava informant 
que el problema era greu i que a mida que donaven llum tornava a saltar per un altre lloc. Que 
s’ha viscut una situació excepcional a causa d’una tempesta de llamps i que es demanarà 
l’oportuna informació dels fets produïts a Endesa. 
 
 
I no havent més assumptes a tractar, l’alcalde aixeca la sessió a les 23:20 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 


