
 
 
 
 
 
 
 
Sessió Extraordinària de 17 d’ Agost de 2006 
 
 
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 disset d’agost de dos mil sis, 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 extraordinària, oberta i declarada pública la sessió a 
continuació es prenen els següents acords: 
     
1 – Modificació puntual de les Normes d’urbanisme, aprovació provisional de 
l’edificabilitat a la travessia de la N 230 i regulació d’usos i adequació del sòl a la zona 
industrial. 
Presentat per l’arquitecte municipal  l’expedient, i una vegada transcorregut el termini 
d’exposició al públic de l’aprovació inicial, s’acorda per unanimitat, l’aprovació provisional 
de la modificació puntual de les Normes d’urbanisme en relació a l’ordenació de 
l’edificabilitat al tram final de la travessia N 230, reordenació de la zona industrial i la seva 
regulació d’usos, així com el corresponent text refós i els plànols d’ordenació en paper i en 
suport informàtic, que incorporen les prescripcions de la Comissió Territorial d’urbanisme de 
Lleida de data 14 de juliol 2006. També s’acorda incloure la modificació referent a 
l’ordenació del sòl de protecció natural i paisatgística fins el moment en que es disposi de 
l’informe ambiental pertinent, i remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
per la seva aprovació definitiva. 
 
2 – Moció de suport a La Mañana TV.- 
Vist  que el Consell d’Audiovisual de Catalunya, ha exclòs a La Manyana TV de la concessió 
de freqüències de la televisió Digital Terrestre, s’aprova per unanimitat una moció de suport 
a La Manyana TV per tal que li sigui adjudicada una freqüència per poder emetre, atenent a 
la seva argumentació del temps que fa que està emetent la infraestructura que té actualment, 
el nombre d’ empleats i la programació estable de cada dia i notificar-ho als efectes adients. 
 
No havent-hi en l’ordre del dia més temes per tractar s’aixeca la sessió a les vint-i-dues 
hores, de la qual s’estén la present acta que es ratificada i signada per tots els assistents, amb 
el Sr. Alcalde i amb mi, el Secretari que certifico. 
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