AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN L’U D’OCTUBRE DE 2014.
Talarn, 1 d’octubre 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.-INFORMES D'ALCALDIA.
5.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 06/08/2014 i extraordinaria de 21/07/2014. 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 exposa que el vot en contra Ple de 21/07/14
del seu grup ve donat per que si be el dia del ple extraordinari van estar d’acord en sol.licitar la
subvenció dels càrrecs electes, inclus si s’havia d’aportar més diners pel tema de la dedicació,
ara no estan d’acord i per això voten en contra, per que s’han assabentat que una part d’aquesta
compensació es lliura a un regidor que no fa res i el dia de la sessió no ho sabien tot. La sra.
More intervé exposant que personalment està en el seu dret de destinar els seus diners on cregui
oportú, creu que no fa mal a ningú, doncs podria distribuir-los on en cada moment li sembli més
convenient.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Servei de Control de Qualitat d’aigües de la Diputacio de Lleida, informe de data 13/08/14
de control a xarxa de distribució de la Ctra. Pont de Montanyana, de data 13/08/14 de control a
la xarxa de Talarn, ambdues qualificació d’apta; informe data 13/08/14 d’analisi periòdic
piscina, amb qualificació de no conforme, i de control posterior.
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- De l’ACA, control programa vigilancia i informació de l’estat de les platges i zones de bany
interior, amb qualitat d’excel.lent.
- De la Diputació de Lleida, l’atorgament de subvenció de 9500€ per a despeses per al
funcionament del consultori mèdic 2014.
- De la Diputació de Lleida, l’atorgament de subvenció de 7500€ per a la contractació de 2
socorristes.
- De la Diputació de Lleida, l’atorgament de subvenció de 1900€ per al finançament de
l’organització de la 4a. Fira del Vi.
- Del IEI, desestimant petició de subvenció per la remodelació de l’antic molí d’oli.
- D’Arts Gràfiques de la Diputació de Lleida, comunicant el valor (541,15€) que representa els
treballs d’edició i impressió de material gràfic per la Fira del Vi, que han estat assumits per la
Diputació.
- De la Direcció General de Joventut, l’atorgament de subvenció de 900€, per l’actuació:
Projecte 1 Joventut de Talarn, una eina de futur.
- Del DAR, comunicant la no admissió a tràmit de la sol.licitud d’ajut per a la gestió forestal
sostenible, per manca de disponibilitat pressupostaria i haver obtingut una baixa puntuació al
tractar-se de revisar el pla d’ordenació forestal.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, adjunten la liquidació de l’edició 2014 de les despeses
i ingressos del Festipallars 2014, d’on en resulta una aportació inferior atès que els costos han
estat menors.
- De la CHE, l’acta de cessió de l’estació de desinfecció situada a la C-13 pk 87,82, així com
informació respecte a les instal.lacions.
- D’Endesa, carta de presentació de la sra. Isabel Buesa com a Directora general d’Endesa a
Catalunya.
2.2.-El Ple acorda per unanimitat dels presents:
2.2.1.-APROVAR el Conveni d’Encarrec de gestió de determinats serveis d’assistència tècnica
informàtica per la Diputació de Lleida, d’acord amb la proposta tramesa que es dona per
reproduïda i forma part de l’expedient.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 06/8/2014.
El Ple per unanimitat RATIFICA el Decret d’Alcaldia 15/2014 de 05/09/14 d’aprovació de la
relació de factures 08/2014 d’un import de 26.068,96€; el Decret d’Alcaldia 16/2014 de
15/09/14 d’aprovació de la 4a. Certificació d’obres de la Rehabilitació pista poliesportiva i
ampliació zona esportiva.
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El Ple resta ASSABENTAT del Decret 14/14 de 25/08/14 d’aprovació de l’adhesió a la
convocatòria d’ajut per la realització del Programa Mixt de Treball i Formació que es presentarà
per part del Consell Comarcal del Pallars Jussà; Decret 17/14 de 26/09/14 de delegació en el
regidor sr. Alex Garcia de l’exercici de les funcions de casament el 27/09/14 el 27/09/14.
INTERVENCIONS: Una vegada aclarides les relacions de factures, el sr. Cirera reclama els
últims fulls de la relació de factura 07/2014.
4.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació a la planta de desinfecció, explica el procés de posta en marxa i funcionament de la
mateixa amb la CHE, així com els acords amb el Consell Comarcal del Pallars Jussà pel que fa
al finançament de les despeses de manteniment anuals de la instal.lació.
- En relació a les diferents sol.licituds de subministament d’aigua de veins a la zona dels
Nerets, a la Ctra. De Pont de Montanyana, s’ha sol.licitat informació al respecte sobre les
necessitats de subministrament i traçat per tal de valorar la possibilitat. Continua dient que la
mateixa informació s’ha sol.licitat a altres veïns d’aigües amunt del diposit que també han
sol.licitat el subministrament.
- Trasllada l’agraiment a Oncolligat pels actes organitzats.
- De l’ordre traslladada a secretaria per tal de redactar i preparar una ordenança per controlar els
actes vandàlics i mal comportament a la via pública.
- De la reunió mantinguda amb la Subdelegada del Govern a Lleida, pel que fa al manteniment
dels accessos als habitatges de l’AGBS, que pel que sembla es farà inversió per part del
ministerio.
- En relació a les despeses d’urbanització del pla especial dels Nerets, s’està redactant els
projectes corresponents.
- De la substitució de les faroles al C. Manuel Carrasco i accés a la població, atès que no
complien amb la normativa vigents en materia de contaminació lluminosa.
- En relació a la instal.lació del parc de salut, agraeix a la Diputació de Lleida aquesta dotació, i
alhora comunica que es portaran a terme unes classes amb monitor per explicar el seu
funcionament.
- En relació a l’ADF Talarn, va tenir lloc una reunió amb la Federació d’ADFs per tractar temes
d’interés comú; afegeix d’altra banda, que l’ADF Talarn ara ja disposarà d’un local per guardar
les diferents eines i materials, serà l’era del Blanquet que ha estat cedida pel propietari.
- De l’inici de converses amb Gas Natural, per tal negociar la possibilitat de canviar de
subministrador de gas a la població, si existeix la possibilitat, atès que pot arribar a suposar un
estalvi del 30%.
- Que s’han atès les reivindicacions dels veins colindants al portal de Sols, i s’ha llimat les
pedres del portal.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

- En relació al consum de l’enllumenat de la pista poliesportiva , amb les noves instal.lacions
s’ha registrat a data d’avui una despesa de 174€, per la qual cosa sembla que funciona el nou
sistema.
- De la instal.lació de sis vitrines per la població i municipi que concentraran tota la informació
a la població de forma ordenada.
- De la feina que s’està portant a terme per reparar les fuites a diferents indrets de la xarxa de la
població, com al carrer del Forn, a la Pl. Castell, es un continuo de fuites.
- Manifesta l’agraiment de l’equip de govern a tots els col.laboradors que han fet possible totes
les activitats organitzades durant els mesos d’estiu.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planeja diferents qüestions:
-

-

-

-

-

Manifesta que voldrien que la factura de més de set mil euros del servei de l’alberg fos
més detallada i desglossada per saber quines despeses contempla; continuen reclamant
les factures del consultori, atès que no saben quines obres s’han realitzat.
En relació a les instal.lacins wifi, l’ajuntament ha rebut més de 100 signatures en contra,
i es fa cas omís a les mateixes, no saben els comptes d’aquesta instal.lació, no funciona
i no reben cap informació respecte d’aquestes instal.lacions. Afegeix que aquesta
postura no es correspon a les continues manifestacions de l’actual equip de govern que
sempre manifesta i explica que totes les seves actuacions son transparent, quan realitat
no ho son. Continua dient que s’ha requerit a algun veí per que ha executat més obra de
la que havia sol.licitat, però creu que aquestes demandes no es realitzen a tothom per
igual .
En relació a l’ordenaça sobre comportament cívic, troba que es necessaria , però creu
que seria més efectiu a nivell comarcal, tot afegint que ja fa anys havia tractat aquest
tema.
En relació a les faroles del c. Manel Carrasco, enten que no s’haurien de substituir fins
que es dones per rebuda la urbanització i a més existeix un aval sobre les obres
d’urbanització que no es pot tornar fins que es finalitzi.
En relació a la caseta de desinfecció, es fa content que finalment s’hagi arribat a un
acord amb el Consell Comarcal i la resta d’ajuntaments.

El sr. Feixa pregunta envers la sol.licitud d’instal.lació d’una granja de grans dimensions al
terme municipal, i així mateix, exposa el mal estat del pont del barranc de Palau.
El sr. Cirera proposa trametre escrit d’agraiment a Carreteres de la Generalitat, per que van
netejar la carretera fins a la barrera, atès que el van trucar per veure si netejaven les cunetes, per
que havien intentat parlar amb l’ajuntament i havien pogut.
El sr. Alcalde, contesta que aquestes intervencions ja han estat contestades en diferents
ocasions, doncs son preguntes que ja havien plantejat. D’altra banda, afegeix que totes reunions
de l’electrica i altres son amb el public que vulgui participar, cosa que abans no era així.
Continua dient que tots els veins son iguals, i si fa aquesta afirmació que digui els noms dels
veins. També exposa que les ordenances son municipals i es difícil resoldre aquest tema a nivell
comarcal.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

Contesta en relacio a l’enllumenat del C. Manuel Carrasco, que s’està portant a terme aquestes
obres dins d’un pla comarcal d’eliminacio de contaminació lluminosa que va signar fa anys i no
s’havia finalitzat. Continua exposant que en relació a la granja s’han sol.licitat els informes
corresponent, però pel seu emplaçament està a menys distancia de la reglamentaria.
El sr. Alcalde contesta que el pont del barranc de Palau el va tancar Carreteres pel seu mal estat
i pel que fa al camí de Puigmaçana es comunicarà al ACA i Endesa la situació.
El sr. Feixa, exposa que es van portar els fulls amb les signatures en contra del wifi, i s’ha tallat
aquesta via d’expressió,i no fent cas en cap moment, i tenen dret en manifestar-se en aquest
sentit si pensen diferent. Contesta el sr. Alcalde que ja van explicar que molts dels signants no
vivien a la població i inclús d’altres no sabien per que signaven per que sel’s havien explicat
altres coses. El sr. Feixa, contesta que amb aquesta postura donen a demostrar molt poc respecte
per les persones que han signat, i inclús coaccionat per que te entés que han estat cridades a
l’ajuntament. El sr. Alcalde contesta que alguns dels signants han estat cridats a l’ajuntament
simplement per preguntar-los sobre el que havien signat i explicar els estudis que es disposen
sobre aquest tema. Continua el sr. Cirera dient que el que sí que està clar es que s’ha fet una
despesa i les instal.lacions no funcionen, inclus s’ha arribat a contestar que si no funcionen que
es vagin a telefònica.
El sr. Alcalde pregunta sobre la baixa del Macia de l’alberg i de com anat, doncs te entès que no
va anar be. El sr. Alcalde contesta que en diferents ocasions ha oferit a fer una reunió amb les
persones i empreses que formen part del viver, que explicarien les actuacions que fan com a
empresa, i com a viver.

I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-dos
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.

