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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 5 DE NOVEMBRE DE 2014.
Talarn, 5 de novembre de 2014.
Essent les 20.30 hores, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres
del Ple de l’Ajuntament de Talarn, a fi de celebrar sessió ordinària sota la presidència del Sr.
Alcalde, Lluís Oliva i Diaz .
Són presents els Regidors:
X
x
X
x
x
x

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ,

assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENTS, ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-O.F. TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA.
5.-COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL.
6.-INFORMES D'ALCALDIA.
7.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 01/10/2014. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 vots en contra (grup CIU), acorda la seva
aprovació. El sr. Cirera demana aclariments en relació a la sessio extraordinaria del juliol; la
secretaria explica que va ser aprovada a l’octubre, on el grup CIU va votar en contra de
l’aprovació. El sr. Cirera pregunta si ha quedat igual com s’havia fet, contesta la secretaria que
el vot no es pot modificar per que l’acord es el que es va pendre, encara que manifestin que ara
segons el que tenen coneixement i les circumstancies han canviat. El sr. Cirera exposa que si
haguessin tingut tota la informació del destí de part de les retribucions no haguessin votat a
favor. El sr. Alcalde contesta que l’ajuntament no ha dit altra cosa, doncs son afirmacions del sr.
Cirera. El sr. Cirera contesta que es la seva veritat..
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Consell Comarcal del Pallars, control dels sistemes de cloració dels diferents punts de
subministrament dels mesos juliol, agost i setembre.
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-De la Direcció General d’Administració Local, notificació de la resolució de la convocatòria
de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments perque abonin retribucions a determinats
càrrecs electes any 2014.
-De la Direcció General de Joventut, comunicant el canvi de nom, de tipologia ide capacitat de
la casa de colonies, que passa a ser alberg de joventut amb capacitat de 98 places.
-Del Institut d’Estudis Ilerdencs, desestimant la sol.licitud de subvenció bens mobles per
l’adequació de la sala municipal de l’associacio de dones.
-De l’Alcalde de Tremp, tramesa de la copia de la carta adreçada al conseller d’Agricultura, en
relació a la continuació de les obres d’ampliació i modernització del regadiu de la Conca de
Tremp.
-De la Direcció General de Política Lingüística, en relació a l’impuls per a l’ús de la llengua
catalana en l’àmbit de l’administració de justicia.
-De la Delegada del Govern d’Espanya, escrit adreçat a secretaria/intervenció en relació a les
obligacions dels funcionaris en el compliment de les resolucions respecte de la convocatoria de
la consulta popular.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 01/10/2014.
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 118 de 24/10/14, de sol.licitud de subvenció al IDAPA
per la Fira del Vi 2014.
4.-O.F. TAXA UTILITZACIO PRIVATIVA.
Donat compte el Ple de la proposta d’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització
privativa o aprofitament especial del domini public local., que substituiria la vigent. Així com el
Decret d’Alcaldia 18/2014 de 13/10/14, d’encàrrec dels serveis i jurídics de Bufete Gonzalo, la
implantació de la nova ordenança.
Donat compte el Ple dels informes jurídics, així com del informe tècnic, jurídic i econòmic per
l’aplicació de l’esmentada ordenança.
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment l'informe tècnico-econòmic- jurídic base per a la
determinació dels imports de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic local.
Segon.- Aprovar provisionalment l’ordenació i establiment de l'Ordenança Fiscal reguladora de
la Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local.
Tercer.-Derogar la vigent Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per utilització privativa o
aprofitament especial del domini públic.
Quart.-Entendre definitivament aprovada l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per
utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local, en el cas que durant el
periode d’informació publica no es presenti cap al.legació.
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5.-COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL.
El règim de retribucions instaurat per la Llei 30/1984 i, en l'àmbit concret de l'Administració
Local, pel Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, de Retribucions dels Funcionaris de
l'Administració Local, en el que a les retribucions complementàries de destinació i específic es
refereix, s'ha fet dependre de les relacions de llocs de treball, i en concret, per a aquestes
últimes, s'exigeix que per la Corporació "s'efectuï una valoració del lloc de treball atenent a les
circumstàncies expressades en el núm. 1 d'aquest article" (art. 4.2 del Reial decret 861/1986, de
25 d'abril), això és, les condicions particulars d'alguns llocs de treball en atenció a "su especial
dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad, o penosidad".
Per tant, per procedir a l' increment/introducció de complement específic ha d'efectuar-se la
prèvia valoració i determinació, si escau, del seu import en atenció a les condicions concurrents
en cadascun dels llocs de treball, no en els de la generalitat dels reservats a una escala, classe o
categoria pel sol fet del seu enquadrament en cadascuna d'elles. Així ho va afirmar la Sentència
del Tribunal Superior de Justícia del País Basc, de 29 d'abril de 1999:
"Ha de comenzar por afirmarse que el Ayuntamiento demandado no ha efectuado hasta el
momento presente la valoración de los puestos de trabajo de la Entidad, al objeto de establecer
el complemento específico, siguiendo para ello el cauce que establece el art. 4 del Real Decreto
861/1986, de 25 de abril, o la aprobación de la RPT en la que se valore específicamente cada
puesto al objeto de determinar el complemento específico que, en su caso, haya de percibir
quien lo desempeña.
En efecto, la Sentencia de 29 de octubre de 1997, dictada por este Tribunal en el recurso núm.
4567/1994, anula, por estar afectados del vicio de nulidad radical, los Acuerdos adoptados por
el plenario del Ayuntamiento de Zalla de 30 de junio y 15 de septiembre de 1994, que tenían
por objeto formal la revisión de la valoración de los puestos de trabajo, pero que en esencia
consistía en el incremento del nivel retributivo de todos los puestos en un nivel salvo el del
Secretario que serían dos, así como el abono a los miembros de la Policía Municipal de un plus
de turnicidad de 5.000 ptas. mensuales mientras dure la misma. Sin dificultad se concluye que
dicho contenido no es el propio ni es el resultado de una valoración previa de cada puesto de
trabajo, sino una determinación de niveles ARCEPAFE que en modo alguno se conecta con los
elementos que han de ser valorados a tenor de lo establecido en el art. 23.2 b) de la Ley
30/1984, de Reforma de la Función Pública", per la qual cosa anul·la, per estar afectats del vici
de nul·litat radical, els Acords adoptats pel plenari de l'Ajuntament.
Igualment la Sentència del Tribunal Suprem de 30 de maig de 1991 tracta l'acord adoptat pel Ple
de l'Ajuntament en el qual "con el fin de evitar en lo posible discriminaciones entre los
funcionarios de este Ayuntamiento, acordó por unanimidad para que surta efecto en el
presupuesto de 1987: 1º. Aplicar en concepto de incremento de retribuciones el 65% para cada
grupo, correspondiendo en concepto de complemento específico el 75%, salvo el caso de la
Policía Municipal, en que el complemento específico será de 130.000 Pts, y el de
Administrativos y Auxiliares que será de 111.000 Pts, y en concepto de productividad el 25% o
cantidad resultante" argumentant la sentència que no cap sinó estar a la vulneració que l'acord
municipal suposa de l'art. 23,3 b) de la Llei 30/1984, i art. 4º del Decret 861/1986, mitjançant
establiment de complement específic per a tots els llocs de treball de la Corporació recurrent,
quan tal retribució només pot fixar-se per a aquells que, prèvia especial i particular valoració
s'acrediti que reuneixen les circumstàncies legals que ho justifiquen.
En el mateix sentit, la TSJ Andalusia (Sevilla) de 20 de juny de 2001.
D'acord amb l'art. 22.3 i 24 b) de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic, i 4 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril, és susceptible de retribució complementària
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"l'especial dificultat tècnica, responsabilitat, dedicació, incompatibilitat o les condicions en què
es desenvolupa el treball".
Correspon al Ple de la Corporació adoptar aquests acords conforme al que es disposa en l'art.
22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 4.3 del Reial decret 861/1986, de 25 d'abril.
Quedant, doncs, justificada la proposta de modificació del complement específic del lloc de
treball :
Auxiliar Administratiu, i Brigada Municipal: Oficial , en resultar necessària l’ampliació d’hores
fora de l’horari laboral , així com els caps de setmana, es considera que la mateixa s'ajusta a la
legalitat vigent.
Considerant els informes favorables del Servei de Personal i de la Intervenció General, i de
conformitat amb el dictamen referit, el Ple, per unanimitat dels membres legals, ACORDA:
ÚNIC.- L’aprovació del complement de disponibilitat (per serveis extraordinaris) dels següents
llocs de treball: Lloc de treball Auxiliar Administratiu (brut 212,81€), i a Oficial de la brigada
municipal(brut 218,84€), en la quantia que figura a l’expedient.
INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
-En relació a la instal.lació de gas natural, pel que fa a Talarn suposaria un canvi de Repsol a
Gas natural,i en principi el preu es inferior en un 30%. Talarn a l’igual que altres poblacions, té
signats convenis amb Repsol i les tuberies, dipòsits son d’aquesta companyia, i qualsevol canvi
del subministrament resultarà difícil i complicat. Al Sobirà, s’ha instal.lat a Rialp, per que Gas
natural ha adquirit l’empresa que subministrava aquesta població; també s’està estudiant el tema
a Tremp i pel que fa a Talarn no es gens fàcil, passant l’opció per eliminar el dipòsit i pujar una
canonada des de Tremp (si aquesta població passa a Gas Natural); en qualsevol cas es una
possibilitat a llarg termini.
-En relació a la modificació de l’ordenança de la taxa d’aprofitament, ja s’ha exposat.
-En relació a les obres de modernització del regadiu de la Conca de Tremp, estan paralitzades
per manca de dotació pressupostaria. Explica que en una recent reunió amb el conseller Pelegrí,
han comunicat que es canviarà la gestió i procediment de tot el procés, i a partir d’ara es
demanarà almenys el 80% de les signatures dels regants per poder continuar; aquest es un tema
que afecta a la concentració parcel.laria i s’ha de posar a la pràctica (inversió en recs, camins,
finques,....). Explica que el rec té dos ramals ( Vilamitjana i Tendrui) i s’està estudiant el que val
cada tram, i en funció del menor import s’iniciarà un tram o altre, sempre i quan s’aconsegueixi
la signatura del 80% dels regants del tram corresponent.
-En relació a la base de l’ADF, gracies a la cessió del sr. Blanquet de l’era , s’ha netejat i
s’intal.larà una caseta per endeçar el material d’extinció i roba. Serà la seu de l’ADF i allà estarà
tot disposat en cas d’emergència.
-En relació a l’ús de la piscina de l’AGBS, s’està en disponibilitat de signar una conveni amb
aquesta entitat per l’ús de la mateixa, de la qual cosa s’ha informat via carta als veins. Fins ara
aquest tema estava gestionat pel Consell Esportiu del Pallars Jussà pagant unes quotes; amb la
llei de l’exercit, hi ha col.laboracions (màxim 15 dies) i hi ha cooperacions (mes temps) i
d’acord amb això, cal signar un conveni. L’AGBS posa a disposició de qualsevol entitat pública
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la possibilitat de signar el conveni, i Talarn es sumarà si hi ha usuaris, havent d’assumir
estrictament el cost que l’AGBS digui.
-A final del mes de novembre, s’asssitirà a la fira del vi a Andorra, on assistirà la fira del vi de
Talarn com a convidats junt amb quatre cellers de la comarca.
-De la reunió que va tenir lloc amb l’Associació de Dones, l’Associació de Gent Gran i
l’Associació La Voliana, que organitza activitats adreçades a la gent gran, amb activitats
intergeneracionals; d’aquesta forma es portaran a terme set activitats fins al juny i el taller de la
memòria.
-En relació a la poda dels arbres , aquest any es portarà a terme per part de la brigada municipal,
i així no haver de sentir que es contracta empreses més cares que altres per fer aquesta feina,
encara que la contractada tingui com a treballadors a persones amb disminució; per aquesta
feina es contractarà un elevador.
-En relació al sou de la tinent d’alcalde, com s’ha dit en la resolució percebrà el 75 % del salari
assignat, sense que comporti cap diner per l’ajuntament, en contra del que afirmava el sr. Cirera,
continua dient que les paraules que diu ofenen.
-En relació a les activitats de Sant Marti, dissabte hi haurà activitats de circ, amb un dinar
popular per donar continuïtat al dia, i diumenge al ser 9 de novembre, ja s’havia comentat que
s’aplaçaria el concurs de pintura i la fira, per que tothom pugui estar al seu poble per votar,
seguir la jornada, o el que sigui; així el concurs es passarà a Sant Isidre i la fira es traslladarà a
divendres sant, en aquest cas serà el inici del mercat setmanal de cada diumenge. Diumenge es
celebrarà la missa, processó, concert d’orgue (de Ponent i Pirineu) i després un petit aperitiu i
concert dels nens de Talarn. Desitja un bon dia del patró.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planeja diferents qüestions:
-

-

-

-

-

Pel que fa a l’estacio de desinfecció de barques, creia que es faria càrrec de la despesa el
Consell Comarcal, i ha vist a la relació de factures una relacionada amb aquesta
instal.lació. El sr. Alcalde contesta que s’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal
pel qual s’atorgarà una subvenció de 1500€ pel manteniment de la instal.lació, la
mateixa continua essent a càrrec de l’ajuntament amb la subvenció referenciada; el sr.
Cirera pensava que el gestor pasaria a ser el consell; continua el sr. Alcalde dient que el
consell es farà càrrec de totes les despeses amb la subvenció que atorgui.
Pregunta com està l’expedient de la sol.licitud d’instal.lació d’una granja a Puigmaçana.
El sr. Alcalde contesta que està igual per que no compleix les distàncies amb
Puigmaçana, s’està en contacte amb el promotor.
Demana tenir informació en relació a es feines no realitzades que contenen les dos
factures que fa varis plens que es reclamen; volen tenir coneixement en que s’han gastat
els diners; també demana un detall o desglossament de la factura de la gestió/serveis de
l’alberg, doncs la presentada es molt escueta.
També han vist moltes factures de l’empresa Llum Verda, concretament la realitzada a
una urbanització privada, i demana explicacions de per que es destina diners publics a
llocs particulars.
En relació al personal municipals, voldria saber quanta gent treballa a l’ajuntament per
que de vegades ho intenta comptar i no ho te clar. Alcalde, li lliurarà una copia de la
plantilla.
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En relació al cost de la piscina de l’AGBS, li agradaria saber quan costarà per persona;
contesta el sr. Alcalde que aquest import figurava a la carta enviada a tothom, inclos al
sr. Cirera, i sol calia llegir-la; constesta el sr. Cirera que ara no s’havia dit res.
Pel que fa al dinar de sant Marti, creu que caldria pensar si es fa be o no fer-lo, doncs
això va en retriment dels restaurants de la població que paguen els seus impostos.
Felicita a l’ajuntament per utilitzar el personal de la casa per fer la poda; el sr. Alcalde
contesta que això es en detriment d’empreses que tenen personal discapacitat.

El sr. Alcalde, contesta:
. En relació a les factures reclamades, es remeteix al contestat en anteriors plens.
. En relació al c. Manel Carrasco Formiguera, li sap greu aquestes afirmacions i que vinguin
d’un ex alcalde, que digui el que diu, quan els veins del carrer Carrasco han sofert la desidia i
abandó d’antics consistoris; tothom te dret a ser un veí més del poble quan s’ha vist desprotegit
aquests darrers anys per l’ajuntament; ademés aquestes obres formen part de les obres
d’urbanització que els propietaris estan d’acord a pagar. Continua dient, que tot això es si la
seva intervenció fa referencia a aquest carrer un parla de gastar diners publics en llocs
particulars; el sr. Cirera contesta que ells sabran si gasten en altres llocs. El sr. Alcalde demana
que concreti quan fa acusacions; el sr. Cirera contesta que ja ho ha fet, doncs aquesta
urbanització es privada a no ser que l’ajuntament l’hagi rebut.
. En relació al numero de treballadors, hi ha un a l’electrica, tres a l’oficina (l’Oriol en lloc de
l’Anna, i la Meritxell en lloc de la Marta) i a la brigada quatre (dos de l’ajuntament i els altres
dos subvencionats); creu que ara hi ha una millor racionalització dels llocs de treball a
l’ajuntament, afavorint la població de Talarn, amb un increment del cost laboral del 20%
aproximadament.
. Pel que fa als preus per l’us de la piscina, hi figurava a la carta adreçada als veins.
. Pel que fa al fet que organitzar un dinar popular vagi en detriment dels restaurants, no sap que
contestar-li venint d’ell.
Els sr. Cirera, manifesta que no està d’acord amb la contesta donada a la primera part de la seva
intervenció en relació a les factures, creu que no ha estat contestada i buscaran els mitjans per
saber-ho, per que si son factures de feines no realitzades, poden ser factures falses o que algú
altre hagi cobrat. El sr. Alcalde l’adverteix per que no acusi. El sr. Cirera manifesta que consti
en acta que ha demanat explicacions de dos factures de feines no fetes de les que no obtenen
explicacions al respecte; continua dient que sol volen saber que s’ha pagat amb aquells diners;
l’adverteix que cada més ho recordaran (aire consultori, aseos consultori...).
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
quaranta hores, del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta, que un cop
aprovada haurà d’ésser transcrita al seu corresponent llibre. Jo, la Secretària en dono fe.

