
 
 
 
Sessió  de 12 de juny de 2008 
 
 
Sr. Alejandro Mir Fo, Sr. Josep Juan Mateo Serres, Sr. Sergi Burgues 
Buixadera, Sra. Nelida Martinez Saura, Sr. Jose Luis Raposo Toja,            
Sr. Jordi Latorre Sotus, Sr. Josep R. Mangues Jaime, Sra. Mª Carmen 
Lopez Sandoval, Sr. Enric Casanovas i Sr. Rosendo Borràs Teres. 
 
A Torrefarrera a dotze de juny de dos mil vuit, essent les vint hores es reuniren 
a la Casa Consistorial els senyors de l’ Ajuntament a dalt esmentats, sota la 
presidència del Sr. Alcalde, en Alejandro Mir Fo, celebrant sessió de primera 
convocatòria, oberta i declarada pública la sessió, a continuació es prenen el 
següents acords: 
 
 
1.- Aprovació  de l’acta de la darrera sessió 
 
Pel Secretari es dona lectura a l’acta de la darrera sessió, el grup de CIU 
manifesta que hi ha alguna de les respostes del Sr. Alcalde que no reflexa 
exactament el que es va dir al Ple, en tot cas es va dir en una comissió prèvia 
que només te caràcter informatiu, demanen que a l’ acta de les sessions s’hi 
reflecteixi exactament el que es va dir al Ple. 
El Sr. Alcalde contesta que sí es va dir, de tota manera es podria plantejar el 
ficar una gravadora a les sessions. 
 
 
2.- Presa de possessió del càrrec de Regidor, del Sr. Rosendo Borràs Teres 
 
Vist que en la sessió del Ple de 6 de març de 2008, la Corporació acceptà la 
renúncia voluntària al càrrec de Regidor del Sr. Xavier Francesc Biosca 
Calderó, i en compliment de l’ article 9.4 del Real Decret 2586/86 de 28 de 
novembre pel que s’ aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, l’ Ajuntament sol·licità a la Junta Electoral 
Central les credencials del Sr. Rosendo Borràs Teres, següent a la llista a les 
darreres eleccions municipals pel grup  PSC-PM. Una vegada rebudes les 
credencials, el Ple accepta la presa de possessió del càrrec de Regidor del    
Sr. Rosendo Borràs, que una vegada fet el corresponent jurament o promesa  
s’incorpora  a la sessió.  
Es notificarà aquesta presa de possessió s la Generalitat i a la Subdelegació de 
Govern de l’ Estat. 
El Sr. Alcalde, en nom de tot el consistori, dona la benvinguda al nou regidor, 
fent-hi l’ oferiment de tota la col·laboració possible pel desenvolupament de la 
seva tasca i li fa imposició de l’ insígnia acreditativa. 
 
 
 
 



3.- Aprovació dels padrons i llistes cobratòries dels impostos i taxes municipals 
pel present exercici 
 
Presentats pel secretari els padrons i llistes cobratòries corresponents al 
següents impostos i taxes municipals per l’ exercici 2008: impost de vehicles de 
tracció mecànica, taxa d’ abastament d’ aigua potable, taxa de recollida           
d’ escombraries, taxa de manteniment del cementiri, taxa de manteniment del 
clavegueram, taxa sobre façanes sense canaleres, son aprovades per 
unanimitat i s’ exposaran al públic durant el termini de trenta dies per a 
possibles al·legacions i es procedirà al seu cobrament.  
 
 
4.- Aportació de fons a l’ empresa municipal “Obres i Equipaments   
Torrefarrera SL” 
 
Vista la manca de liquidat de l’ empresa municipal “Obres i Equipaments   
Torrefarrera SL” i per tal de fer front a les despeses de funcionament i altres del 
poliesportiu, s’ aprova per unanimitat una aportació de 50.000€ per atendre els 
pagaments. 
  
 
5.- Modificació de l’ordenança nº6 d’expedició de documents i certificats 
urbanístics 
 
Atenent l’expedient per a la modificació de l’ordenança nº6 d’expedició de 
documents i certificats urbanístics i resultant justificada la necessitat de nous 
ingressos i considerant que en la tramitació de l’ expedient s’ ha complert els 
requisits legals, s’aprova per unanimitat. Inicialment la modificació de 
l’ordenança que compren: certificats d’ aprofitament urbanístic, 30,00€; 
informes generals d’ urbanisme sense plànol, 6,00€; i s’ afegeix informes 
generals amb plànol, 10,00€; certificats de qualificació urbanística 30,00€; 
certificats o autoritzacions de segregació urbanística, 10,00€. 
La modificació s’exposarà al públic i en cas de no presentar-se al·legacions 
s’elevarà a definitiu el present acord. 
 
 
6.- Creació de l’ ordenança nº 27 de neteja i tancament de solars 
 
Atenent a l’expedient per la creació de l’ordenança nº 27 reguladora de la 
neteja i tancament de solars, considerant que en la tramitació de l’ expedient   
s’ han complert els requisits legals, resultant justificada la seva creació per tal  
d’ ampliar la seguretat i el benestar col·lectiu, prevenir situacions que afectin a 
la salubritat pública i instar als propietaris dels solars perquè els mantinguin 
tancats, en bones condicions de seguretat i ornat públic. Donant un mes als 
infractors per procedir a l’execució de l’ ordre, prèvia audiència, pel termini de 
15 dies i en cas de que no es compleixi, l’ ordre d’ execució la portarà a terme   
l’ Ajuntament i les despeses que se’n derivin aniran a càrrec de l’ obligat.         
S’ acorda per unanimitat aprovar inicialment la creació de l’ ordenança nº 27 i la 
seva exposició al públic i en cas de no presentar-se cap al·legació, s’ elevarà a 
definitiu el present acord. 



 
 
7.- Modificació de l’ ordenança nº 12 sobre parades de venda al carrer, mercat: 
Reglament de funcionament 
 
Atenent a l’ expedient per la modificació de l’ ordenança reguladora de la taxa 
de venda al carrer, amb parades, mercat, resultant justificada la necessitat de 
nous ingressos, així com el nou Reglament corresponent, considerant que en la 
tramitació de l’ expedient s’han complert els requisits legals, s’ acorda per 
majoria absoluta, amb 6 vots a favor dels grups del PSC, PP i IT i 4 
abstencions del grup de CIU, l’ aprovació inicial de l’ ordenança nº 12 i el 
Reglament, fixant una tarifa de 8,70€ per metre lineal de parada al mes, i la 
seva exposició al públic. En cas de no presentar-se cap al·legació s’ elevarà a 
definitiu el present acord. 
El grup de CIU diu que vota abstenció com a vot de confiança en un aspecte 
que ha de millorar molt, ja que s’està avançant, creuen que hi ha aspectes que 
no son adequats. El que es cobra encara no es suficient tenint en compte els 
costos que suposa, i el sistema de cobrament no es el previst inicialment. 
Entenen que hauria de ser per domiciliació bancària o a través de treballadors 
municipals, si finalment es fa així estarien d’ acord amb els sistema de gestió. 
El Sr. Alcalde contesta que l’ ordenança reflexa exactament el cost del servei, 
al ser una taxa, en quant al cobrament es creu que degut al tipus de persones 
de que es tracta es millor cobrar cada vegada i per personal de l’ Ajuntament, 
donat que pel banc es difícil de cobrar i per tant hauria molts impagats, sols es 
farà pel banc si ho demanen expressament per tal d’ assegurar el cobrament 
de la taxa. 
 
 
8.- Modificació de l’ ordenança nº 21, taxa per ensenyament especial, llar 
infants 
 
Atenent a l’expedient per la modificació de la taxa per ensenyament especial, 
llar d’infants, resultant justificada la necessitat de nous ingressos i considerant 
que en la tramitació de l’ expedient s’han complert els requisits legals, s’acorda 
per unanimitat l’ aprovació inicial de la modificació de la taxa de l’ordenança    
nº 21, pel curs 2008-2009 que queda així: 
 
 -per cada alumne i mes, de 9.00h a 13.00h............94,00€ 

-per cada alumne i mes, tot el dia..........................115,00€ 
-per cada alumne i mes, de 7.45h a 9.00h................5,00€ 
-per cada alumne i mes, de 17.00h a 18.00h..........12,00€ 
 

Es farà l’exposició al públic corresponent, i en cas de no presentar-se cap 
al·legació s’ elevarà a definitiu el present acord. 
El grup de CIU manifesta que el procediment encara ha de millorar, l’augment 
es acceptable i s’hauria de fer abans de les prescripcions per tal que les 
famílies sàpiguen a que atenir-se. 
 
 
 



9.- Certificació nº 1 de l’obra “Urbanització del carrer Almacelles i plaça a 
Malpartit - PUOSC 2007  
 
Presentada pels tècnics municipals, la certificació nº 1 de l’obra “Urbanització 
del carrer Almacelles i plaça a Malpartit per la quantitat de 39.803,72€, es 
aprovada per unanimitat i es remetrà a la Generalitat per tal que faci efectiva la 
subvenció atorgada. 
 
 
10.- Comptes Municipals, exercici 2007 i Dictamen de la Comissió Especial de 
Comptes 
 
Vist l’ informe de la Comissió Especial de Comptes de 30 de maig de 2008, on 
es van presentar els comptes municipals de l’exercici 2007 on figura un 
remanent de tresoreria a 31 de desembre de 2007 de 282.401,26€, s’ aprova 
per unanimitat els comptes presentats, així com els d’administració del 
patrimoni i el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del mateix exercici, 
considerant complerts tots els tràmits legals en la redacció i rendició dels 
comptes i considerant que s’han observat els continguts i bases d’ execució 
dels pressupostos. 
El grup de CIU  manifesta que han votat a favor ja que no poden dir que hagin 
trobat motius per no fer-ho, però censuren l’ execució pressupostària de 
l’exercici 2007, pels següents motius: primer les despeses corrents s’han 
desviat més d’un 30% que son més de 500.000€; segon dins d’ aquest apartat 
de despeses corrents,  destaca i sorprèn l’ apartat de festes populars que s’han 
desviat més d’un 65% que son més de 100.000€ el que suposa que s’han 
dedicat més d’un 8% del pressupost, a festes. Els sembla un excés important. 
En tercer lloc, l’apartat d’arranjament de camins, demostra el perquè els camins 
del poble estan com estan,  es van preveure gastar-hi 65.000€ i finalment 
només se’n van gastar 38.000€, menys del 60% del previst, es molt 
desequilibrat amb les festes populars. Per fer front a les despeses corrents, 
s’han reduït les inversions,  que només s’han executat un 46% del pressupost, 
es va preveure fer obra per més de 2.100.000€ i no s’ha arribat al milió d’euros, 
això porta a l’ Ajuntament a empobrir-se, la despesa corrent s’ha disparat més 
d’un 30% mentre les depeses de capital, les inversions incloent la del 
poliesportiu han estat tot just del 45% de les previstes. Es declaren molt 
preocupats perquè a l’exercici 2007 l’ Ajuntament va cobrar més de 400.000€ 
per import d’obres i aquest 2008 es reduiran en un 25%, la qual cosa dispararà 
encara més el dèficit. 
El Sr. Alcalde vol aclarir que evidentment ja s’han vit aquests problemes i ja 
s’estan prenent mesures necessàries per tal de corregir-ho en el present 
exercici, dins les possibilitats, amb les circumstancies actuals de recessió 
econòmica. 
 
 
 
 
 
 
 



11.- Llicències d’ obres i activitats 
 
-Presentats els expedients per a llicència d’ obres a nom de:  
Residència Geriàtrica a Malpartit, al carrer Almacelles de Malpartit; Consell 
Comarcal del Segrià, per deixalleria al Polígon Industrial la Raconada; 
Departament d’ Educació de la Generalitat, per instal·lació de mòdul prefabricat 
al recinte del CEIP La Creu a l’Av Europa; Lleidatana de Promocions i Obres 
SL, per bloc plurifamiliar de vivendes a la Rambla Sant Jordi cantonada          
Av Lleida, 12 vivendes; Josep Ramon Cabós Gallinat per 2 naus industrials al 
Poligon Industrial de Torrefarrera. 
 
-Presentats els expedients per a llicència d’ obres a nom de:  
Caparrós Celebracions SL, per establiment al carrer Llevant del Polígon 
Industrial de Torrefarrera. 
 
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. 
 
 
12.- Aprovació definitiva del projecte d’urbanització de l’ UAU Nº 7 
 
Presentat el corresponent projecte d’ urbanització de l’ unitat d’actuació 
urbanística nº 7 de les Normes d’ Urbanisme vigents que afecta la prolongació 
del carrer Les Eres, s’ aprova per unanimitat i definitivament, una vegada feta   
l’ exposició al públic, condicionant l’ execució del mateix al compliment de les 
prescripcions realitzades per l’ Agència Catalana de l’ Aigua, de 28 d’ abril de 
2008. 
 
 
13.- Acceptació de la subvenció per la llar d’infants, curs 2007-2008 del 
Departament d’ Educació 
 
Notificada i publicada la resolució del Departament d’ Educació de la 
Generalitat, concedint una subvenció a aquest Ajuntament i per la llar d’infants 
municipal per la quantitat de 136.800€, per unanimitat s’ acorda acceptar-la i 
notificar-ho a Educació per tal que es faci efectiva. 
 
 
14.- Moció a favor de declarar la festa de Sant Joan, com a festa nacional dels 
països catalans 
 
Presentada per tots els grups municipals la moció, per tal que la festa de Sant 
Joan es declari festa nacional dels països catalans, s’aprova per unanimitat 
donar suport a l’ iniciativa presentada, demanar als governs respectius de parla 
catalana que prenguin en consideració la iniciativa, ja que es una tradició 
popular arrelada en aquests territoris, i que emprenguin així mateix les accions 
necessàries per fer-la efectiva. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de 
rebuda de la flama del Canigó a la nostra localitat i comunicar aquest acord a 
Omnium Cultural, organitzadora de la flama del Canigó. 



 
En l’apartat de precs i preguntes, el grup de CIU pregunta:  
-Es té en compte que hi ha gent que pel seu compte pinta de groc la vorera?, 
quan l’ ordenança de guals sigui vigent, l’ Ajuntament pot fer retirar les plaques 
de gual que la gent ha anat ficant als seus garatges i pàrquings? 
El Sr. Alcalde contesta en nom de l’ Equip de Govern, que sí es podran fer 
retirar les plaques de gual que no siguin les que faciliti l’ Ajuntament amb el seu 
nº de llicència. 
 
-També pregunten, quina diferència hi ha entre l’ import pressupostat com a 
taxa de mercat per a 2008 i el que es cobrarà ara amb la nova ordenança? 
El Sr. Alcalde contesta que estava pressupostat 50.000€ i es recaptaran uns 
150.000€, com a conseqüència de l’ estudi econòmic de costos reflexats a        
l’ ordenança aprovada i la corresponent taxa. 
 
 
 
 
No figurant en l’ordre del dia més temes per tractar, s’ aixeca la sessió a les 
vint-i-tres hores, deu minuts, de la qual s’estén la present acta ,que es signada 
pels assistents, amb mi, el Secretari que certifico. 
 
 
 
. 
 
 
 
 


