SESSIO DE 30 DE SETEMBRE DE 2008
------------------------------------------------------------------------------------------------------Assistents: Sr. Alejandro Mir Fo, Jose Juan Mateo Serres , Sergi Burgues Buixadera,
Jose Luis Raposo Toja, Nelida Martinez Saura, Rosendo Borras Teres, Jordi Latorre
Sotus, Enric Casanovas Moran, Josep Ramon Mangues Jaime, Mª Carmen Lopez
Sandoval, Nuria Barrull Becerra.

A Torrefarrera a trenta de setembre de dos mil vuit,. Essent les vint hores, trenta
minuts, es reunirent a la Casa Consistorial els Sr. De l’Ajuntament esmentats, sota la
presidencia del Sr. Alcalde en Alejandro Mir Fo , celebrant sessió de primera
convocatòria: oberta i declarada publica la sessió, a continuació es prenen els següents
acords:
1.- APROVACIO DE L’ACTA DE LA DARRERA SESSIÓ.
Rebuda copia de l’acta de la darrera sessió, el grup Municipal de CIU puntualitza que al
penultim punt i apart no es reflexa el que es va dir al Plè; La resta si s’ajusta al que es
va dir. Demanen que a l’acta es reflecteixi estrictament el que es va dir al plè
El Sr, Alcalde contesta que no está d’acord, doncs es el motiu per el que es va convocar
el Plè .
2.-PROPOSTA DE LES DUES FESTES LOCALS PEL CALENDARI LABORAL DE
2009
Donat que s’ha de confeccionar per la Generalitat el calendari de festes laborals per
2009 , que no poden escaure en cap dels dies festius que indica l’ordre TRE/ 278/2008
de 2 de juny, de festes de Catalunya, ni en diumenge. S’aprova per unanimitat, fixar
les festes locals els dies 17 de gener, festa de sant Sebastia, i 12 de Setembre, festa
Major i comunicar-ho a la Generalitat, departament de treball.
3.-CONVENI AMB L’AGENCIA DE L’ENERGIA DE LLEIDA, PER LA
IMPLEMENTACIO DE LES MESURESDE GESTIO, ESTALVI ENERGETIC I
ENERGIES RENOVABLES.
Vista la proposta de l’Agencia de l’energia de Lleida, s’aprova per unanimitat, el
conveni amb l’Ajuntament de Torrefarrera per dur a terme diverses mesures
energetiques , amb la durada d’un any mitjançant un programa informatic, seguiment i
controls de consums Municipals, proposta de millores tarifaries, auditoria energetica,
proposta de subvencions, aixi com la Instal.lacio d’energies renovables; autoritzant el
Sr. Alcalde per tal de signar el document.
4.-CERTIFICACIO D’OBRA I ACTA DE RECEPCIO DE LES OBRES DEL
PAVELLO MUNICIPAL D’ESPORTS 2ª FASE.
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Presentada pels tecnics Municipals, la darrera certificació de les obres del pavello
Municipal d’esports 2ª fase, aixi com l’acta de recepció de les mateixes, son aprovades
per unanimitat, per la seva presentacio a la generalitat, Conselleria d’Esports, per tal que
facin efectiva la subvenció atorgada de 351.985 Euros
5.- APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PUNTUAL DE LES NORMES
D’URBANISME A L’EXTREM SUD-OEST DEL POLIGON INDUSTRIAL
TORREFARRERA.
Presentat pels tecnics Municipals, l’expedient de modificació de les Normes
d’urbanisme esmentat , es aprovat per unanimitat inicialment.
Al mateix temps,
s’acorda per unanimitat, suspendre l’atorgament de tota mena de llicencies en l’àmbit de
la modificació d’acord amb el planol de suspensió de llicencies, i sotmetre l’expedient a
exposició al públic per termini d’un mes per a possibles al.legacions.
6.-CONVENI AMB LA DIPUTACIO DE LLEIDA PER FACILITAR
CARTOGRAFIA DEL TERME MUNICIPAL.
Vist que la Diputacio de LLeida facilita gratuïtament la cartografia digital del terme
Municipal
actualitzada, per la redaccio de plans urbanistics futurs, s’aprova per
unanimitat, signar i ratificarel corresponent conveni amb la Diputació de Lleida, i
notificar el present acord, autoritzant al Sr. Alcalde per tal de signar el document.
7.-ADHESIO D’ALFARRAS, TERMENS I ALBATARREC A LA COMUNITAT
D’AIGUA DE PINYANA.
Vist que l’assembela de la Mancomunitat d’aigua de Pinyana de 21 de juliol, va aprovar
la proposta de incorporació dels municipis d’Alfarras, Termens i Albatarrec a la
Mancomunitat.
S’aprova per unanimitat, la incorporació definitiva d’aquests
Municipis , i haurán d’abonar les despeses de inversió del servei con si s’haguessin
integrat inicialment, o contraure les obligacions d’amortització que els correspongui, i
notificar-ho a la Mancomunitat als efectes adients.
8.- LLICENCIES D’OBRES I ACTIVITATS.
Presentats els expedients per a llicencia d’obres a nom de: Alberalia S.L. per 14 naus
industrials al P.P.15 ; Promocions Newton 2007 S.L., per enderroc d’edifici al cami del
secà – N230 ; Josep Mª Gaya Casabon , per habitatge a l’urbanització Salats; Jose
Manuel Gil Mas, per naus industrials al P.P.15 ; Promou C.T. Lleida Industrial S.L.,
per 12 naus industrials al P.P.15 ; SAT Colonia Malpartit, per magatzem agricola al
poligon 10 Parcel.la 5 de Malpartit ;
Generalitat de Catalunya Departament
d’educació, per ampliació del CEIP la Creu.
Per a llicencies d’activitats a nom de : Anna Latorre Verges, per clinica dental al c/
Verge de Montserrat 12 ; Jianjuan y Chen, per Bazar asiatic al c/ verge de Montserrat
5 ; Consell Comarcal del Segria, per deixalleria basica al poligon Industrial Raconada;
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Jaume Latorre Sotus, per adequació de granja porcina al poligon 7 Parcel.la 40; Josep
Mª Torrelles Pla per granja porcina al Poligon 5 parcel.la 19 ; Antonio Banyeres
Balaguer.per granja porcina al poligon 1 parcel.la 5 ; Josep Ribot Vidal, per adequació
de l’explotació ramadera al poligon 15 parcel.la 1.
Vist els informes favorables dels tecnics Municipals, i els mediambientals en el seu cas,
els expedients son aprovats per majoria absoluta, amb deu vots a favor i una abstenció
per motius de relacio familiar.
9.-APORTACIO DE FONS A L’EMPRESA MUNICIPAL 2OBRES I
EQUIPAMENTS TORREFARRERA S.L.
Vist la manca de liquiditat de l’empresa municipal Obres i Equipaments Torrefarrera
S.L. i per tal de fer front a les despeses de funcionament i financeres del pavelló
Municipal d’esports, s’aprova, per unanimitat, una aportació de 40.000 Euros per
atendre els pagaments urgents.
10.-MOCIO PER DONAR SUPORT A LA CONMEMORACIO DEL DIA 28 DE
JUNY, COM A DIA DE L’ALLIBERAMENT GAI.
Vist la proposta del Departament d’acció Social i Ciutadania de la Generalitat, tots els
grups politics integrants de la Corporació , per unanimitat, presenten i aproven la moció
donant suport a la Conmemoració cada dia 28 de Juny, com a dia de l’alliberament de
Gais, Bisexuals, Lesbianes i Transexuals. I comunicar-ho a la generalitat als efectes
adients.
En l’apartat de PRECS I PREGUNTES, el grup Municipal de CIU fa les següents
preguntes:
Pregunta:
Al Plè de Març, es va aprovar un concurs per gestionar l’empresa municipal, al que es
van oposar. Es va presentar un sol licitador amb una oferta millor que el tipus proposat.
Des de llavors,no s’ha sabut res més. En quina situació es troba actualment aquest
concurs?
El Sr. Alcalde, en nom de l’Equip de Govern, contesta que ja que sols es va presentar
una oferta, de moment no s’ha adjudicat el servei; s’esta estudiant la forma de tindre
mes concurrència per tal d’adjudicar-ho definitivament.
Pregunta:
Assabentats per la premsa que s’ha ajornat la construcció de la passarel.la sobre la N230, quan es preveu fer-la , i si hi ha mesures previstes mentre no es faci per tal de
facilitar el creuament de la carretera. ?
El Sr. Alcalde, en nom de l’equip de Govern, contesta que no es pot fer cas sempre dels
diaris , agrairia que les questions es plantegessin a l’Ajuntament, en una comissió etc.
El sr. Mateo, també intervé i contesta que el problema es economic, falta concretar el
final d’obra d’urbanització del P.P.15. S’hauría de signar un conveni amb la Junta de
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Compensació, encara que demanar ara la passarel.la
mentre es deu l’obra
d’urbanització per part de l’Ajuntament, es dificil.
Pregunta:
Als pressupostos 2008 es va aprovar una partida de 150.000 Euros, per traslladar el
mercat dels diumenges, partida a la que es van oposar. Assabentats per la premsa de la
suspensió d’aquest trasllat, i de que el cost de les obres es de 900.000 Euros, a que es
deu aquesta diferencia?
El Sr. Alcalde, en nom de l’Equip de Govern, contesta que efectivament estava
pressupostat, però també estaven pressupostats uns ingressos per llicencia d’obres i no
s’ha recaptat quasi rés.
El pressupost s’ha d’adaptar a les disponibilitats reals i
urbanitzar tot el perímetre segons els darrers informes, val els 900.000 Euros, i no es
possible fer-ho ara. S’ha d’ajornar.
Pregunta:
Com està la proposta de l’Alcalde que van recolzar, de gravar els plens Municipals per
tal d’evitar discrepàncies a l’hora d’aprovar les actes.
El Sr. Alcalde en nom de l’Equip de Govern, contesta que es demanarán pressupostos
per fer-ho , i segons el cost, s’estudiarà si es pot fer ara o no.
No figurant el l’ordre del dia mes temes per tractar, s’aixecà la sessió a les vint u dues
hores quaranta minuts, de la qual s’exten la present acta que haurà de ser ratificada i
signada pels assistents amb el sr. Alcalde i amb mí el Secretari que certifico:
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