Sessió de 7 de Març de 2007

Srs. assistents: Alejandro Mir Fó, Sergi Burgués Buixadera, J. Mateo Serrés,
Àngel Albana Bifet, Antonia Boira Torrent, Rosendo Borràs Terés, Antoni Fó
Bellí, Ramon Barberà Subirà, Ester Jové Porta, Pere Casanovas Bartolo i
Manuel Cervera Latorre.

Torrefarrera a set de Març de dos mil set, essent les vint hores, es reuniren a la Casa
Consistorial els Srs. de l’ Ajuntament al marge esmentats sota la presidència del Sr.
Alcalde Alejandro Mir Fo, celebrant sessió de primera convocatòria, oberta i declarada
pública la sessió a continuació es prenen els següents acords:
1 – Aprovació de l’acta de la darrera sessió .Pel secretari es dona lectura a l’acta de la darrera sessió i trobada conforme es aprovada
per unanimitat i signada pels assistents.
2 – Certificació nº2 de l’ obra del PUOSC “Adequació de la Casa Consitorial 1ª
fase” i Certificació nº1 de l’ obra del Pla d’ Inversions de la Diputació
“Remodelació del cementiri Municipal 1ª fase”.Presentades pel tècnic municipal, la certificació nº2 i darrera de l’ obra “ Adequació de
la Casa Consistorial 1ª fase, per la quantitat de 9.315’58€, així com l’ acta de recepció
provisional de l’ obra, i la certificació nº1 de l’ obra de remodelació del cementiri
municipal 1ª fase per la quantitat de 45.190,28€, son aprovades per unanimitat i es
remetran a la Generalitat, PUOSC i la Diputació, per tal que es faci efectiva la
subvenció atorgada.
3 – Aportació de fons a l’ empresa municipal “Obres i Equipaments Torrefarrera
SL”.Vist la manca de liquiditat de l’ empresa municipal Obres i Equipaments Torrefarrera
SL, i per tal de fer front a les depeses de funcionament i altres con les del poliesportiu ,
s’ aprova per unanimitat, una aportació de 40.000€ per atendre els pagaments urgents.
4 – Modificació de l’ ordenança de la Taxa del servei d’ abastament d’ aigua per
l’ exercici 2007 i següents.Vist la necessitat d’ adaptar la taxa al cost del servei que es veurà considerablement
incrementat al ficar-se en funcionament l’ abastament d’ aigua per la nova canonada de
Pinyana; vist l’ informe de l’ empresa concessionària del servei CASSA s’aprova per
unanimitat les noves tarifes de la taxa d’ abastament d’ aigua:
-Ús domèstic en 3 blocs: 1º bloc fins a 10m3 abonat/mes a 0,1333 euros m3
2º bloc de 11 a 20 m3 abonat/mes a 0,2081 euros m3
3º bloc excés a 0,3246 euros m3

-Ús comercial en 3 blocs: 1º bloc fins a 10m3 abonat/mes a 0,2535 euros m3
2º bloc de 11 a 20 m3 abonat/mes a 0,3954 euros m3
3º bloc excés a 0,6168 euros m3
A més s’ aproven les quotes del servei i prestacions complementàries que figuren a
l’ expedient com son boques, etc
5 – Padrons i llistes cobratòries de les taxes i impostos per l’ exercici 2007.Presentats pel secretari els padrons i les llistes cobratòries corresponents als següents
impostos i taxes municipals per l’ exercici 2007: Impost de vehicles de tracció
mecànica, Taxa d’ abastament d’ aigua potable, Taxa de recollida d’ escombraries, Taxa
de manteniment de cementiri, Taxa de manteniment de clavegueram, Taxa sobre
façanes sense canaleres, son aprovades per unanimitat i s’ exposaran al públic durant el
termini de trenat dies per a possibles al·legacions i es procedirà al seu cobrament.
6 – Sol·licitud de crèdit per tresoreria.Es planteja la necessitat de sol·licitar un crèdit per tresoreria, i el Banc Santander
Central Hispano es qui ha presentat la millor oferta, préstec per un total de 240.000€ i
pel període d’ un any i al tipus d’ interès d’ euribor trimestral més el 0,22% sense
comissions que es destinarà a cobrir un desfasament temporal de tresoreria amb els
corresponents informes favorables; acordant-se per majoria absoluta, amb 6 vots a favor
dels grups de PSC, PP i IT i 5 abstencions del grup CIU, sol·licitar el crèdit autoritzant
la formalització del contracte amb l’ entitat bancària i autoritzar al Sr. Alcalde
Alejandro Mir Fo per tal de que en nom i representació de l’ Ajuntament signi els
documents adients i notificar-ho a la Generalitat de Catalunya, Departament
d’ Economia i Finances.
7 – Adjudicació de l’ obra del PUOSC 2007 “Adequació de la Casa Consistorial –
2ª fase”.Vist l’ expedient per contractar l’ obra inclosa al PUOSC 2007 d’ adequació de la Casa
Consitorial 2ª fase, s’acorda per unanimitat, adjudicar definitivament l’ obra a
l’ empresa Ledeco SL amb NIF B-2503453 per la quantitat de 118.099€ segons el
corresponent projecte i amb un termini d’ execució de 2 mesos, notificar-ho a la
Generalitat acceptant els ajuts inclosos al programa general del PUOSC per finançar
l’ obra i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla considerant garantida la
capacitat de gestió administrativa i tècnica. El Sr. Fo, en nom del grup CIU vol fer
constar que la informació sobre aquesta obra hauria d’ haver estat feta amb més
anticipació i el Sr. Mir en nom de l’ equip del Govern contesta que tenen raó però
donades les especials circumstàncies de l’ obra s’ ha tingut de fer amb rapidesa, donat
que l’ obra inclou calefacció, etc, que afecten la totalitat de l’ edifici, incloent-hi la 1ª
fase.
8 – Llicències d’obres i activitats.-Presentats els expedients per a llicència d’ obres: a nom de Gestora de Runes de la
construcció SA per l’ ampliació del dipòsit de residus al secà; Ramon Albana Cabases
per enderroc d’ edifici a la Plaça Constitució; Ribert Agrícola i Serveis SL per
magatzem agrícola al Secà; Incotel Hotelera SL per magatzem i adequació de local al
Polígon Industrial Raconada.
-Per a llicències d’ activitat a nom de: Gestora de Runes de la construcció SA per
ampliació de l’ abocador de residus al secà; Frigorífics Pinyana SAT 9887 per activitat
de central hortofruitera al Polígon Industrial de Torrefarrera; Profisa per magatzem i
venda de fitosanitaris al Camí dels Trullets s/n; Reparacions Albric SL per taller de
reparacions al carrer Llevant del Polígon Industrial de Torrefarrera; Cooperativa del

Camp de Torrefarrera per adequació d activitat d’ emmagatzematge i comercialització
de productes del camp al Camí d’ Alpicat 4.
Vist els informes favorables dels tècnics municipals i els mediambientals en el seu cas,
els expedients son aprovats per unanimitat, concedint-se les corresponents llicències.
9 – Adhesió al Conveni de col·laboració entre la Generalitat i Ajuntaments per la
interoperalitat dels sistemes de informació entre les administracions catalanesPresentat el conveni marc de col·laboració entre el Departament de Governació de la
Generalitat, el consorci Localret i el consorci Administració Oberta Electrònica de
Catalunya per l’ impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes
d’ informació de les administracions catalanes es aprovat per unanimitat es ratifica
l’ adhesió i es ratificarà al departament de Governació i al consorci Localtret als efectes
adients.
10 –Adhesió a la candidatura de Tarragona, com a capital de la cultura europea
2016.Vist que l’ Ajuntament de Tarragona ha presentat la sol·licitud per tal que aquest
Ajuntament de Torrefarrera s’ adhereixi a la seva candidatura com a capital cultural
europea per l’ any 2016, s’ acorda per unanimitat donar suport a la candidatura
esmentada i donar trasllat del present acord a l’ organització “Capital de la Cultura
Catalana”
11 – Catàleg dels llocs de treball de l’ Ajuntament.Vist el catàleg general dels llocs de treball amb l’anàlisi organitzatiu d’ aquest
Ajuntament i el corresponent organigrama de funcionament del personal i les
descripcions dels llocs de treball, es aprovat per unanimitat.
12 – Contractació d’ empresa per supervisar les obres d’ urbanització del Pla
Parcial 15.Plantejada la necessitat de contractar una empresa per supervisar l’ obra d’ urbanització
del Pla Parcial 15, industrial, de les Normes d’ Urbanisme, obres realitzades per la Junta
de Compensació corresponent, s’acorda per unanimitat contractar l’ empresa
BHEFSAN ENGINYERS SL per ser la millor oferta del concurs plantejat i per la
quantitat de 32.400€ més IVA. Empresa que certificarà l’ acabament de les obres fins el
moment de l’ acceptació de les mateixes per part de l’ Ajuntament.
13 – Acceptació de la subvenció de la Generalitat per la Llar d’ Infants curs 20062007.Vist que la Generalitat de Catalunya, departament d’ educació ha atorgat una subvenció
de 118.800€ per al funcionament de la Llar d’ Infants municipal curs 2006-2007; vist
que el DOGC nº 4827 es publica la resolució atorgant la subvenció s’ acorda per
unanimitat acceptar la subvenció atorgada i notificar-ho al departament d’ educació als
efectes del seu cobrament que es farà mitjançant dues entregues del 50% una ara i una
altra al finalitzar el curs escolar.
14 – Aprovació del conveni amb l’ ACA (Agència Catalana de l’ Aigua) per
abocament d’ aigües pluvials provinents del Pla Parcial 14.Presentat el conveni entre l’ Ajuntament de Torrefarrera i l’ Agència Catalana de
l’ Aigua per resoldre el problema de l’ abocament de les aigües pluvials provinents del
Pla Parcial 14 de les N.N.S.S, s’acorda per majoria absoluta, amb 6 vots a favor dels
grups municipals del PSC, PP, IT i 5 abstencions del grup de CIU, aprovar el conveni
que té per objecte l’ establiment dels instruments de col·laboració entre les entitats
participants per tal de ficar l’ aportació econòmica que garanteixi l’ adequació dels
sistemes públics de sanejament en alta, a la necessitat dels sistemes públics de
sanejament en alta, a les necessitats generals pels nous desenvolupaments urbanístics,

en aquest cas el Pla Parcial SAU14, habilitant al Sr. Alcalde, en Alejandro Mir Fo, per
tal de signar el conveni en nom i representació de l’ Ajuntament.

No havent-hi a l’ ordre del dia, més temes per tractar, s’ aixeca la sessió a les vint i dues
hores deu minuts de la qual s’ estén la present acta que es ratifica i signada per tots els
assistents, amb el Sr. Alcalde i amb mi el secretari que certifico.

