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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL DOS DE JULIOL DE 2014.
Talarn, 2 de juliol 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.-CONVENIS.
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 04/06/2014. 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.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Servei de Control de Qualitat d’aigües, informe de data 18/06/14 de control canella a
l’alberg Mare Janer, informe de data 18/06/14 de control dipòsit capçalera de la població,
ambdos amb qualificació d’apta.
- De l’Agencia de Salut Pública, acta d’inspecció de vigilància d’instal.lacions dels
subministraments d’aigua.
- De la Diputació de Lleida, Patronat de Promoció Econòmica, l’atorgament de subvenció de
4.200€, per l’execució d’actuacions destinades a la gestió sostenible de l’energia (Pacte
d’Alcaldes, anualitat 2014).
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- De la Direcció General de Polítiques Ambientals, comunicant inici del periode d’audiència als
ens locals del projecte d’Acord de Govern pel qual es declaren les Zones Especials de
Conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura 2000, i se
n’aprova l’Instrument de gestió. El sr. Alcalde informa que traslladarà l’expedient al Jordi
Castilló.
- L’ACA sol.licita la col.laboració municipal amb l’inspector de la zona per que sigui assessorat
per localitzar les necessitats més imperioses de manteniment i conservació de lleres del nostre
municipi. El sr. Cirera, exposa de la necessitat d’incloure el barranc de les Yesseres i el camí
dels Terrissos. El sr. Alcalde, exposa també la necessitat d’incloure el camí de Tendrui (camí
cavalls). El sr. Feixa demana que s’inclogui el barranc de Palau.
- Escrit de despedida per pas a la reserva del sr. Domingo Miguel Rodriguez, Comandante de
Puesto de Tremp, tot agraint la col.laboració i predisposició.
- Del DARP, resolució acceptant el desistiment efectuat per l’Ajuntament de Talarn, envers la
sol.licitud de subvencio Leader.
- De l’AGBS, comunicant la practica de maniobres i exercicis pels termes municipals de Talarn,
Tremp, Conca de Dalt i Abella de la Conca.
- Del Centre Comarcal Lleidatà, agraïment per la presencia de l’alcalde a l’acte de presentació a
Barcelona de la Fira de Vi del Pirineu, i felicitacions per la implicació i compromís amb el
Pallars.
- Del D. D’Empresa i Ocupació, resolució de denegació de la sol.licitud de subvenció
presentada per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.
- Es dona compte el Ple de la carta adreçada a S.M. Rei d’Espanya, Don Felip VI, on se’l
convida a visitar el municipi, així com la col.laboració i compromís amb la continuïtat de
l’AGBS.
- Del D. De Territori i Sostenibilitat, notificació de la Comissitó Territorial d’Urbanisme, per la
que es denega l’aprovació del projecte pel canvi d’ús de part de la planta baixa d’edificació
situada a la C-13 pk 90,46, per destinar-la a pensió, promoguda per Antonio Villaitodo Vilchez.
- Del D. De Territori i Sostenibilitat, notificació de la Comissió Territorial d’urbanisme, per la
que s’aprova inicialment les Normes de planejament urbanístic, municipis de l’Alt Pirineu, per
aquells municipis que no disposen.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 04/06/2014.
El Ple rest assabentat del Decret d’Alcaldia 09/2014 de 223/06/2014 d’aprovació de conveni de
col.laboració interadministrativa dins del Programa de la Diputació de Lleida per al
manteniment de la xarxa de camins locals i la delegació de les tasques a realitzar a la xarxa de
camins localsper dur a terme l’actuació d’accés a Castilló.
Intervenció: El sr. Cirera, exposa que l’esmentada carretera va a una població de Tremp ( Santa
Engracia)
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4.-CONVENIS.
4.1. CONVENI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE EN ALTA CTRA. PONT DE
MONTANYANA.
Atès que l’Ajuntament de Talarn va signat un conveni amb l’Ajuntament de Tremp en data
05/11/2003, el qual va ser aprovat en sessió plenaria de data 03/12/2003, per tal de dotar
subministrament d’aigua potable a la Ctra. de Pont de Montanyana i altres disseminats de la
carretera C-13 del terme municipal de Talarn, que va finalitzar el 31/12/2013.
En sessió plenària de 06/08/2008 es va aprovar l’Addenda al Conveni esmentat, atès que es va
fer necessari complementar el referit conveni per un millor control hídric i per haver-se
executat les obres de forma diferent a la inicialment prevista.
Resoltes les divergències sorgides durant la prestació del servei, preval la voluntat de continuar
disposar del servei i continua essent un assumpte prioritari el subministrament aquest servei
bàsic a part del nostre veinatge.
Atès que s’han arribat a nous acords de col.laboració mitjançant la signatura d’un nou conveni
entre l’Ajuntament de Talarn i Tremp.
De conformitat amb el que disposa els articles 303 i següents del ROAS, en relació als convenis
de cooperació entre administracions, l’article 111 del TRRL, 273.1 del TRLMRLC, que
preveuen la concertació de pactes dels ens locals que no siguin contraris a l’interes púbclis, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i l’article 88 de la LRJPAC, que
també preveu aquesta possiblitat. L’article 25.1 de la LRBRL, contempla la competència dels
municipis per promoure activitats i prestar els serveis públics per satisfer les necessitats i
aspiracions del veïnat, i es competència del municipi la competencia d’abastament d’aigua
(art.25.2.c)).
De conformitat amb els articles 22.2.f) de la LBRL, i 52.2.g) del TRLMRLC, i d’altres
d’aplicació,
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. APROVAR la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talarn i
l’Ajuntament de Tremp pel subministrament en alta d’aigua potable a la ctra. de Pont de
Montanyana, que consta a l’expedient i es dona per reproduït, d’acord amb la vigencia que
contempla.
SEGON. FACULTAR el sr. Alcalde per a la signatura del conveni i per realitzar els tràmits i
actuacions per l’efectivitat del mateix i dels acords adoptats.
TERCER. TRAMETRE aquest acord i còpia del conveni signat a la Direcció General
d’Administració Local.
4.2. CONVENI SUBMINISTRAMENT AIGUA POTABLE EN BAIXA A DISSEMINATS
DE TALARN A LA C-13.
Atès que l’Ajuntament de Talarn va signat un conveni amb l’Ajuntament de Tremp en data
05/11/2003, el qual va ser aprovat en sessió plenaria de data 03/12/2003, per tal de dotar
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subministrament d’aigua potable a la Ctra. de Pont de Montanyana i altres disseminats de la
carretera C-13 del terme municipal de Talarn, que va finalitzar el 31/12/2013.
En sessió plenària de 06/08/2008 es va aprovar l’Addenda al Conveni esmentat, atès que es va
fer necessari complementar el referit conveni per un millor control hídric i per haver-se
executat les obres de forma diferent a la inicialment prevista.
Atès que s’han arribat a nous acords de col.laboració mitjançant la signatura d’un nou conveni
entre l’Ajuntament de Talarn i Tremp i cadascun dels usuaris, per tal que el servei sigui prestat
per l’Ajuntament de Tremp als abonats disseminats del terme municipal de Talarn.
De conformitat amb el que disposa els articles 303 i següents del ROAS, en relació als convenis
de cooperació entre administracions, l’article 111 del TRRL, 273.1 del TRLMRLC, que
preveuen la concertació de pactes dels ens locals que no siguin contraris a l’interes púbclis, a
l’ordenament jurídic o als principis de bona administració, i l’article 88 de la LRJPAC, que
també preveu aquesta possibilitat. L’article 25.1 de la LRBRL, contempla la competència dels
municipis per promoure activitats i prestar els serveis públics per satisfer les necessitats i
aspiracions del veïnat, i es competència del municipi la competencia d’abastament d’aigua
(art.25.2.c)).
De conformitat amb els articles 22.2.f) de la LBRL, i 52.2.g) del TRLMRLC, i d’altres
d’aplicació,
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. APROVAR el model de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Talarn i
l’Ajuntament de Tremp pel subministrament d’aigua potable a disseminats del terme municipal
de Talarn, que consta a l’expedient i es dona per reproduït, d’acord amb la vigència que
contempla.
SEGON. FACULTAR el sr. Alcalde per a la signatura del conveni i per realitzar els tràmits i
actuacions per l’efectivitat del mateix i dels acords adoptats.
TERCER. TRAMETRE aquest acord i còpia del conveni signat a la Direcció General
d’Administració Local.
Intervencions:
La secretaria de forma previa, explica novament el proces de les negociacions amb
l’Ajuntament de Tremp fins a la proposta de conveni entre les dos entitats, destaca pel que fa a
les condicions econòmiques que el preu serà el 50% fixe (119€) i l’altre 50% variable
(0,56€/m3), preus que s’hauran de repercutir en l’usuari. El sr. Cirera exposa que es va negociar
a un preu sense trams. La secretaria, recorda que aquell preu va ser el primer any, i despres van
facturar amb trams d’acord l’ordenança, despres per trams amb varis comptadors; l’actual preu
segons GIAC, ve donat pel cost d’un m3 a l’ajuntament de Tremp, i a partir d’aquí es va
negociar la distribució entre la part fixa i variable.
El sr. Cirera, diu que es va negociar un preu sense trams; la secretaria contesta que no es va
arribar a signar cap conveni, i a partir del primer any va haver els trams i tota la problemàtica
posterior.
4.3. REGLAMENT D’ÚS HORTS SOCIALS

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

Atès que el Ple municipal en sessió de 02/10/2013 va aprovar el conveni entre el Consell
Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de Talarn per a la cooperació supramunicipal, en
aquest cas amb la finalitat d’oferir un espai d’activitats cíviques, socials i ecològiques sostenible
a persones i/o famílies que es trobin en situació de vulnerabilitat i en risc d’exclusió social.
Vist i trobat conforme el reglament d’ús dels horts socials, que té per objecte regular les normes
que regiran el procés d’adjudicació i la cessió dels horts socials pel seu ús com a conreu
agrícola.
El Ple per unanimitat dels membres legals presents, acorda:
PRIMER. APROVAR el reglament d’ús dels horts socials, que té per objecte regular les
normes que regiran el procés d’adjudicació i la cessió dels horts socials pel seu ús com a conreu
agrícola.
5.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Horts: Manifesta la seva satisfacció per la feina feta, doncs tots els horts netejats estan en
funcionament.
- Festes: informa que el bus de la festa tornarà a fer tots els trajectes des de Talarn a totes les
festes majors, amb els mateixos preus i condicions que l’any pasat.
- Festipallars: Començarà el 12/07/14 i hi haurà actuacions al matí a la piscina, a la tarda un
contacontes a concretar el lloc, sopar i actuació a l’alberg i a la pl. Dels Arbres.
- Piscina: s’han ajustat els preus i son els més ajustats respecte de la comarca, com a novatats
han afegit alternatives per a diferents situacions familiars, abonaments de quinze dies, etc. fet
que fa que disfrutar de la piscina estigui a l’abast de tothom.
- Vitrines: fer difusió a la població amb cartells, era un tema pendents que es solucionarà amb la
instal.lació de 6 vitrines a la població i 2 als disseminats, per tal d’ordenar aquesta pràctica.
- Fuites: Exposa que sembla que aquesta problemàtica ja arriba al seu fi, així s’han arreglat unes
15 fuites, i faltes 3 que es solucionaran aviat. Es un tema que ha preocupat força, per que
evidentment preocupava als veins.
6.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Rosell, pregunta la raó de que els nens del casal de Talarn, anessin a la piscina de Trem.
El sr. Alcalde contesta que van anar a fer una activitat a la biblioteca de Tremp i van acabar de
passar el matí; al igual que els casals de Tremp que venen a fer activitats a Talarn.
El sr. Cirera planeja diferents qüestions:
-

-

Demana els llistats de preus de la piscina; en el mateix acte es lliura.
En relació a l’acta, no l’aproven per que per exemple no saben res de la reunió
mantinguda amb el sr. Vidal. En un moment del procediment se’ls va cridar per aquest
assumpte i no han sabut res mes fins veure l’acta de la junta de govern.
Demanen saber com està la denuncia realitzada pel sr. Fuste en relació a les obres de la
casa del costat. No han tingut coneixement al Ple d’aquest tema, encara que tenen copia
de la denuncia. Creu que caldria rebre explicacions d’aquest assumpte. El sr. Alcalde
contesta que aquesta denuncia està seguint el seu procediment i que tenien constancia
del seu coneixement per que així ho deia a l’escrit.
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Felicita per l’organització de la Fira del Vi, en canvi no està d’acord amb el protocol
portat a terme, doncs va ser nul; no va haver cap personalitat, si va haver algú va passar
desapercebut . Pensa que en un dia com aquell ha d’haver un petit protocol, com les
banderes, etc.
Viver d’empreses: en relació a aquest tema ja fa dies que ho estan comentant, però
l’equip de govern explica el que vol i per aquest motiu s’ha informat i ho tenen més
clar. Continua dient que no hi ha un viver d’empresa, doncs el viver d’empresa segons
la Diputació està a Talarn, però al CITA, no al poble; però està clar que poden fer el que
vulguin. El que hi ha des del començament son unes persones que tenen un despatx
gratuït, però quan emeten les factures el domicili es altre municipi, per tant l’IAE el
paguen a un altre lloc. No ho veuen bé.
En relació als honoraris d’advocats, exposa que ells el que van fer va ser destinar una
subvenció de Madrid, van començar les obres amb el vist i plau d’urbanisme, i abans
d’acabar-les ja estaven aprovades les modificacions de normes amb aquells usos;
continua dient que si això es el que s’ha de portar a fiscalia, voldria saber que passa amb
dues factures pagades i que no s’ha fet el que es diu, creuen que haurien de rebre les
corresponent explicacions i no saben res. No sap que es pitjor per anar a fiscalia.
Neteja curva: continua dient que en el seu dia es van queixar que era molt cara i que el
sr. Alcalde parlaria amb el contractista, i encara no saben res de la mateixa.
Casa Manelet: no creu que sigui la forma d’actuar primer començar les obres i despres
demanar el projecte, creu que no es forma d’actuar, primer es disposar del projecte i
despres autoritzar les obres.
Subvenció Leader: en el seu dia es van oferir per fer seguiment d’alguna subvenció
davant del departament corresponent; creu que la subvenció Leader no s’ha treballat bé
i s’ha perdut. En el seu dia es va oferir per aconseguir alguna subvencio.
Subvenció PAES: pregunta quin serà el destí d’aquesta subvenció.

El sr. Alcalde, contesta:
-

-

-

Agraeix les felicitacions per la fira i si no hi ha protocol, es per que no hi va haver, es
pregunta que enten el sr. Cirera per protocol, per que potser es gastar-se els diners de la
subvenció en un dinar, continua dient que per l’actual equip de govern prefereixen que
els diners de la subvenció sigui per tenir un seguiment tot l’any de la fira en benefici de
tots els veïns.
Viver d’empreses: totes les afirmacions realitzades son una mentides, doncs el que hi ha
a Talarn es un viver, compartit amb el CITA. Pel que fa al IAE, demana que s’assabenti
de com funciona aquest impost, doncs no hi ha cap empresa del viver de Talarn que
pagui IAE ni aqui ni enlloc. Sobre aquest tema manifesta que si no li agrada el viver, el
proper any hi ha eleccions i tindrà la possibilitat de guanyar i tancar-lo; continua dient
que per la seva part la finalitat es obrir el poble i promocionar i incentivar a quasevol
iniciativa de creació d’empresa. Per exemple, es van celebrar uns cursos al viver on va
participar molta gent, fet que els enorgulleix.
Honoraris advocats: els honoraris de l’expedient que està a fiscalia, ja va exposar que no
comentarien res.
Neteja curva: els treballs que s’han fet han estat per netejar el que es va permetre abocar
per tothom. Si per ells l’entrada del poble havia de ser un abocador, era el seu criteri;
per l’actual equip ha de ser un indret net i ordenat; continua dient que com es pot
comprovar ara hi ha una zona endreçada, ajardinada que minimitza la visió dels dipòsits
de REPSOL, i a més hi ha un servei amb la caseta de gats, que ha de contribuir a
treurels del poble per que estigui més net. Creu que es un bé pel poble, i son maneres
diferents de veure les coses, per això encara els sorpren que es queixin que es gasten
diners en aquestes coses, quan el que es preten es tenir un poble net i obert a tothom.
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Casa Manelet: li sorpren que es preocupi pel projecte, quan durant sis anys no es va
preocupar de fer complir una ordre d’execució i que anessin caient teules. Continua
explicant que es va prioritzar treure el perill i en el seu cas despres el projecte, se li va
donar quinze dies, i així van començar les obres, que tot sigui de cas son a càrrec del
propietari, per també es va dir que les obres les pagava l’ajuntament; van col.laborar tot
el que van poder tant amb administracions (1% cultural) com amb capital privat per que
l’edifici passes a ser patrimoni municipal, però no ha estat possible, doncs l’adquisició
era viable, però no l’arranjament per la seva envergadura. Tambe es va intentar
aconseguir diners per que el finançament de les obres pel propietari fos millor, però no
ha estat possible. Continua dient que no sap si ha arribat el projecte, per que el que li
interessa es s’hagi tret el perill i intentar aconseguir finançament pel propietari. Sembla
que al final tots han estat contents, doncs el propietari inclus ha fet més obra que la
demanada. El sr. Cirera es queixa que qualsevol pregunta que fa, es converteix amb una
contesta amb retòrica del que es va fer o no durant el seu anterior mandat, en relació a
aquest tema en el seu dia es van fer retirar unes teules i van col.locar una malla
protectora.
Subvencio Leader: pregunta si creu que no han donat la subvenció per que no han fet el
seguiment adequat. Contesta el sr. Cirera que ell no ha dit això, ell ha dit que amb motiu
de la reunió sobre el tema del Vidal, va plantejar que si dels 124 mil euros que havien
tret de l’edifici per un altre destí, es tornaven a destinar 100 mil, ell podria aconseguir
cent mil mes per aquesta obra, però els papers calia fer-los des de l’ajuntament; es va
decidir demanar-los pel Moli, ja li sembla be, però ells no van ser sabedors i potser no
l’haurien denegat. El sr. Cirera, vol fer constar en relació a la runa de la curva que es
tractava de runa de les obres municipals. El sr.Alcalde constesta que si s’hagues tirat la
runa al contenidor no caldria gastar diners en aquesta neteja que si era d’obres
municipals els contractistes tenien pressupostar la partida per portar-ho a l’abocador i n
es portava. El sr. Cirera contesta que potser es feien altres coses.
El sr. Alcalde explica que la reunió sobre el tema del sr. Vidal la va demanar el sr.
Cirera, i així es va fer. Continua explicant que no ha hagut cap subvenció leader a
l’administració, doncs tot anat destinat a la iniciativa privada, i en aquest cas no va
haver denegació, sino que es va renunciar per que així ho va demanar el departament,
al igual que la resta d’ajuntaments i el consell comarcal; continua dient que s’ha fet el
seguiment que correspon i bastant, amb reunions amb el sr. Conseller, així doncs, es va
a parlar amb qui correspon, i sempre se’ls ha rebut com cal i estan agraïts del tractament
rebut. Continua dient que sempre ha estat així, tant quan estaven a l’oposició com ara, i
així recorda que quan l’anterior equip va necessitar finançament per la pavimentació de
la pl. Del arbres, van col.laborar i oferir la seva ajuda per vetllar aquest tema, i no tenen
cap problema estiguin o no al govern; el mateix va pasar amb el finançament del pou
dels Nerets, doncs quan van denegar una linia de subvenció que no s’aguantava, es van
oferir a parlar amb governació, i així es va fer; el mateix va pasar amb el vehicle de
l’ajuntament. Continua i finalitza dient que ells treballen pel poble estiguin a l’oposició
o al govern, i demana que facin el mateix.
PAES: Explica que amb aquesta subvenció s’acabarà de posar la calefacció a les
oficines i l’ampliació, també on falta a l’edifici de les escoles, així com controladors de
termostats a tota arreu; com a curiositat explica que té més consum energetic l’edifici
dels col.legis que l’ajuntament, aquell amb menys hores d’obertura. Amb aquesta
inversió s’intentarà ser més eficaços i eficients.
El sr. Cirera intervé dient que la subvenció de la diputació per la plaça, no va ser així,
doncs va fer una visita al llavors president de la Diputació per que tenia una carta de
l’anterior president amb la promesa d’ajut, i li va concedir la meitat.
En aquest punt s’obre un seguit d’intercanvis d’interpretacions envers els comptes de la
festa major, i demana el sr. Alcalde, que abans de dir res, caldria preguntar si hi ha
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algun dubtes, i no al carrer dir tot el que s’arribat a dir de gent que treballa de forma
voluntaria, creu que això no es normal. El sr. Cirera, exposa que quan es van donar els
comptes caldria haver explicat el que despres es va aclarir fora, i així no s’haguessin
produït malentesos.
El sr. Alcalde es queixa que tot son mitjes paraules i tot no val; contesta el sr. Cirera que
no es cert.

El sr. Rosell pregunta sobre la possiblitat de atorgar subvencions pels llibres de text, i el sr.
Alcalde explica que ja està en funcionament i es subvenciona depenent de l’etapa en que es
troba el nen, i a més ha de tenir una antiguitat de dos anys.

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.

