AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL SIS D’AGOST D’AGOST DE 2014.
Talarn, 6 d’agost 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.-MODIFICACIÓ CREDITS.
5.-LIQUIDACIO PRESSUPOST 2013.
6.-PRESSUPOST 2014.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 02/07/2014. 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 del seu grup ve donat per que no tenen
suficient informació del que s’està fent.
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 complert a la xarxa de
ctra. Pont de MOntanyana, amb qualificació d’apta i de data 09/07/14 d’analisi periòdic piscina,
amb qualificació de conforme.
- De l’Agencia de Salut Pública, acta d’inspecció d’autocontrols 2014, informant de la
necessitat de portar els examens de control cloració i organolèptics de cadascun dels
subministraments.
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- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, informe mes de maig i de juny sobre manteniment
cloradors.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, proposta a petició de l’ajuntament, de tramesa a la
Direcció general de Joventut la inscripció al registre corresponent de l’Alberg de Talarn amb
una capacitat de 98 places.
- De la Direcció general del Medi Natural i Biodiversitat, resolució per la que la petició d’ajut
per al tractament de la vegetació en nuclis urbans vulnerables, es conforma a una llista de
reserva, on tot i ser subvencionable l’objecte no s’ha estat beneficiari per manca de crèdit
addicional.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’atorgament d’ajut de 1.500€ per a les despeses de
gestió, manteniment i senyalització de la planta de desinfecció d’embarcacions.
- De l’INCASOL, comunicant la confirmació del quadre de finançament presentat per
l’ajuntament en el seu dia en relació a les obres “Espais existents entre Pl. Castell i C. Del Forn.
- Del Consell Catala de l’Esport, resolució on es desestima la sol.licitud de subvenció per
equipaments esportius.
- De la Gerencia Territorial del Cadastre, informant que a l’anualitat 2015, previa resolució al
publicada al BOE portarà a terme la regularització cadastral del municipi, amb l’objectiu
d’incorporar al cadastre tots els bens immobles omesos o inscrits de forma incorrecta o
incomplerta en el cadastre.
- De l’ACA, requeriment de legalització del abocament d’aigües residuals procedents del nucli
de la Central-nerets.
- Del Departament de Governació, comunicant que s’ha aprovat la concessió de les
subvencions de la linia de despeses de reparacions, manteniment i conservació 2014-2015 del
PUOSC, corresponent a Talarn un import de 20.222,68€ per cada una de les anualitats.
- De l’IEI, comunicant que es poden presentar fins a dos candidatures de persones destacades
en el treball d’investigació en el camp de les ciències, les lletres o les arts, per a ser nomenats
consellers de la fundació.
- De l’Associació de Bombers voluntaris de Catalunya, manifest en relació a la seva actual
situació.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 07/07/2014. El
sr. Cirera manifesta que el seu grup no està d’acord.
El Ple RATIFICA el Decret d’Alcaldia 10/20104 de 11/07/2014 d’esmena dels fitxers aprovats
per l’ajuntament, per tal de procedir a la seva inscripció a l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
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4.-MODIFICACIO CRÈDITS.
Donat compte el Ple del Decret d’Alcaldia num. 10/2014 de 23/06/2014, pel qual es deixa sense
efecte l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 01/2013 dins del pressupost 2013
aprovat en sessió del juliol i aprova el nou expedient de modificació de crèdits 01/2013 amb
càrrec a transferencies internes entre partides i un major ingres.
El Ple per 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 ratificació.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta el seu desacord, per que la primera modificació de crèdits
es va aprovar al juliol i fins ara no s’enteren que s’ha d’anular, sense saber més res més; creu
que aquest punt sel’s podria informar millor i amb antelació i no assabentar-se per la celebració
del ple; continua dient que si tinguessin la informació amb més detall ho podrien aprovar, però
d’aquesta forma no.
5.-LIQUIDACIO PRESSUPOST 2013.
El Ple resta assabentat del Decrets d’Alcaldia num. 11/2013 de 23/06/2014, d’aprovació de la
liquidació del pressupost 2013. La secretaria lliura escrit als membres de la Comissió especial
de comptes respecte de la disponibilitat dels mateixos pel seu estudi.
6.-PRESSUPOST 2014.
Es dona compte al Ple, del Projecte de Pressupost elaborat pel present exercici i que contempla
els drets i obligacions que es volen assumir durant el mateix, així com la resta de documentació
que obra a l’expedient.
De conformitat, amb els informes que resten a l’expedient,
Vistos els articles 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els
articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el texte refós de la llei
reguladora de les hisendes locals,
El Ple acorda per majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 vots
en contra (CIU) :
PRIMER. APROVAR inicialment el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Talarn, que
contempla el Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici de 2014, que presenta el següent resum
per capítols:
AJUNTAMENT DE TALARN
I.
A)
Capítol 1:
Capítol 2:
Capítol 3:
Capítol 4:

INGRESSOS:
OPERACIONS CORRENTS:
154.000
9.000
115.960
170.500
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2.520
OPERACIONS DE CAPITAL:

Capítol 6:
Capítol 7:
Capítol 8:
Capítol 9:

-54.200
-44.000

TOTAL INGRESSOS 550.180
II

DESPESES

A)

OPERACIONS CORRENTS

Capítol 1:
Capítol 2:
Capítol 3:
Capítol 4:
Capítol 5:
B)

163.249
281.160
2.000
7.900
1.000
OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6:
Capítol 7:
Capítol 8:
Capitol 9:

91.871

TOTAL DESPESES

550.180

3.000

SEGON. SOTMETRE a informació pública, per un període de quinze dies hàbils, l’expedient
tramitat, mitjançant publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i
Tauler d’Anuncis, a efectes de que es puguin presentar les reclamacions oportunes, entenent-lo
definitivament aprovat, en el cas de que durant l’esmentat termini no es presentin reclamacions.
TERCER. DETERMINAR que aquesta aprovació, suposa implícitament la de :
a) Les bases d’execució del pressupost.
b) La sol·licitud i acceptació formal de les subvencions que estan contemplades.
c) La sol.licitud de l’operació de crèdit prevista.
INTERVENCIONS: El sr. Cirera exposa que voten a favor per que s’augmentat moltissim la
despesa de personal, les despeses corrent s’han doblat i la despesa per inversió es practicament
nula si es compara amb el pressupost de 2011, hi ha molt punts amb el que no poden estar
d’acord com a la partida de 70.000€ per treballs realitzats per altres empreses, on es
comptabilitzaran factures de 2013. Continua dient, que avui s’han donat compte que les factures
que fa temps reclamaven ara van sortint i es corresponen a feines de molt temps enrere; afegeix
que ara surt la factura de l’alberg de la feina dels mesos de 2013, que no s’ha facturat fins ara i a
més no està detallada, ells si que saben el que hi ha, però el públic no ho sap, quan es demanava
ho podien haver explicat però no ha estat així. Aquesta factura es de fa temps i es presenta ara.
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El sr. Alcalde pregunta si està insinuant que es falsifiquen els registres d’entrades, i demana que
consti en acta aquestes afirmacions i que la gravació de l’acta es considera com a prova
d’aquestes afirmacions. El sr. Cirera contesta que ell no ha dit això, el que ha dit es que es tracta
de feina antiga que no s’ha deixat facturar fins el juny, per que no se sabia com afrontar el
pagament, i ho afirma per que està segur; afegeix que no està clar tampoc el concepte i dona
lectura, afirma que aquest diners no expliquen la realitat. El sr. Alcalde exposa que consti en
acta que el sr. Cirera ha manifestat que la factura no es correspon amb la realitat. Continua el sr.
Cirera dient que el que passa es que no es vol explicar tot, doncs a la factura està el sou de la
senyora de l’alcalde durant el temps que va treballar a l’alberg, i ara han fet la factura per que
fins ara no es deuria saber com pagar-la.
El sr. Cirera continua exposant que hi ha una partida molt petita com a despeses no classificades
que saben que es. També en relació a la partida de les festes, s’havia parlat de reduir-la, en canvi
s’augmentat una barbaritat. El sr. Garcia fa un incís explicant que es tracta de totes les festes de
l’any, no sol festa major. Continua el sr. Cirera dient que no estan d’acord amb que sel’s
contesti que s’ha explicat el pressupost la setmana anterior, per que en aquest periode no tenen
temps suficient per estudiar-lo, i a més es reserven el dret d’enviar o sol.licitar els informes que
correspongui si veuen que no es fa correctament.
7.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Que el PUOSC finalment aprovat de moment sòl s’assignat subvenció per manteniment i
reparacions, uns vint mil euros per cada any (2014 i 2015). Cal dir que al Butlletí municipal que
sortirà properament figura la inversió PUOSC de l’ascensor a l’ajuntament, que finalment la
Generalitat ha deixat sense efecte la demanda inicialment aprovada per 2015, qüestió diferent a
anteriors legislatures que s’havia demanat per l’ascensor i despres es va gastar en altres obres.
Afegeix que aquesta serà una notícia del Butlletí que no es certa.
- En relació a la facturació de la ctra. De pont de montanyana, exposa que aquestes alçades no es
pot dir que no s’està d’acord amb les factures, creu que políticament queda ve cara a les
properes eleccions, però el cas es que l’aigua l’ha estat pagament l’ajunament de Talarn a
l’ajuntament de Tremp, i fins ara ha estat el consistori el que ha finançat aquesta despesa, i es
lògic i normal que els facturi als usuaris.
- En relació a la modificació de crèdits, ja van explicar aquest tema en la reunió. En relació al
pressupost, continua fent menció de fets d’anys enrere, quan en el ple de 05/08/2014 es va
aprovar el pressupost municipal, tot i no tenir cap reunió prèvia, ni cap numero amb el vot dels
membres d’IMT i PSC, amb el compromís de l’Alcalde de consensuar el proper pressupost, es
va reclamar fins el 2009, 2010, i a l’any 2011 de les eleccions en un ple s’anuncia que
properament s’estaria en disponibilitat de tenir el pressupost per convocar una reunió. Afirma
que aquestes eren les maneres de fer quan era alcalde el sr. Cirera. I ara que es dona informació
no s’aprova, i abans sense informació s’aprovava, i encara no aprovant-se es reserven el dret de
demanar informes a les administracions competents.
El sr. Alcalde informa pel que fa a la despesa de personal , que a l’any 2011 la partida
pressupostaria de personal de 110.000 es va liquidar amb 121.000; aquest any la partida es de
163000, contempla el sou i seguretat social de l’alguatzil que fins ara estava a l’empresa
elèctrica, i majoritàriament fa tasques municipals i es lògic que estigui a l’ajuntament; per tant,
la partida de personal contempla aquesta despesa i contant això, ara es del mateix import i hi ha
dos persones més a jornada sencera, i a més s’ha donat feina a quatre treballadors de Talarn i
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que mai havien treballat al poble; per tant no es pot dir que la despesa es superior quan es igual,
hi ha mes treballadors i mateixa despesa.
-En relació a l’augment de la despesa de la festa major, dona lectura al resum de despesa i
recaptació del bar dels anys anteriors i beneficis, i es dirigeix al sr. Feixa per que prengui nota
en relació als comentaris realitzats al carrers envers a que algú s’havia quedat diners. Continua
explicant que comparant les darreres anualitats, s’ha disminuït la despesa de la festa major en un
50% i s’han augmentat els ingressos de la barra en un 300%. Conclou dient que si aquests
numeros son una barbaritat, els resultats de la seva legislatura que eren.
-Informa que el proper cap de setmana es celebra la Cuca de Llum, i els següents el concert
d’orgue, la mostra de cine Mostremp i la festa major, i desitja a tothom gaudir d’un agost intens
d’activitats culturals i lúdiques.
-Informa igualment que el proper mes de setembre no es celebrarà ple ordinari per vacances de
la secretaria.
8.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planeja diferents qüestions:
-En relació al ple extraordinari, si s’ha de ratificar manifesten que no està d’acord, atès que es
va acordar que donaven subvenció el 75% i es pagava el 100% a la regidora More, si ho havia
de cobrar ella; d’aquesta manera estaven d’acord, pero ara s’han enterat que el sou es parteix
amb altre regidor, i llavors no estan d’acord amb que l’ajuntament es faci càrrec d’aquesta
diferencia si es donen els diners a un altre regidor; vol que consti que l’altre dia no tenien
aquestes dades, i en aquest cas no estan d’acord.
-En relació al cas de Vicente, no saben com està el tema, no en saben res.
-En relació als guals construïts a l’ajuntament, comenta que està be fer una rampa però de mal
gust fer-la com s’ha fet a la porta central, doncs hauria quedat millor a la porta lateral, ja que ara
si algú es despista pot caure, s’hauria d’haver mirat millor.
-Continua reclamant un parell de factures que no es lliuren , i no saben que s’ha pagat, doncs
son factures que diuen una cosa i s’ha gastat en alguna cosa que no saben; sol volen saber en
que s’han gastat; els agradaria estar al corrent.
-En relació a les tomes d’aigua dels habitatges, s’ha enterat que l’alberg s’ha fet una toma de
mes polsada. Continua dient que ell personalmlent va tenir que gastar uns diners en posar un
diposit per que hagues aigua suficient pels pisos per que no podia canviar la toma i així altres
persones. Creu que per que l’ajuntament tingui l’alberg no pot fer el que vulgui, ha de tenir una
toma igual i instal.lar un diposit i bomba; davant d’aixó ara l’ajuntament com dirà que no a la
gent quan demanin una ploma de mes diametre.
-En relació a la wifi, manifesta que no funciona a ningú, i ha costat molts diners; i si es pregunta
sobre el tema li contesten que s’apuntin a telefónica, i això no es normal amb una despesa
municipal tant important; continua dient que sobre aquest tema s’han portat signatures en contra
i no sel’s ha fet cas per que diuen que no son vàlids.
-En relació l’urbanització del c. Manel Carrasco, no està d’acord amb el que va dir l’Alcalde
l’altre dia. En el seu dia van dipositar una fiança que va ser reclamada en diferents ocasions i no
es va retornar per que no estava acabada l’urbanització. Continua dient que com es pot acceptar
una urbanització no acabada on les clavegueres passen per finca privada; un dia va preguntar
com es que es treballava allà i l’alcalde va contestar que era un acte humanitari. El sr. Garcia
contesta que no va saber reaccionar en aquet moment i s’havia de trobar una solució. El sr.
Cirera contesta que en el seu dia també van oferir solucions, però els veins no volien saber res.
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El sr. Cirera informa que durant la seva legislatura els veins van enviar un advocat i van
reclamar la fiança que no va ser retornada; continua explicant que llavors els quatre veins
tenien la llum provisional i un veí li va demanar una solució al tema de la llum i es va reforçar la
línia, però s’havia de buscar una solució, i es va fer un pressupost per fer la llum de forma
definitiva pero els veins no van volen saber res, i en canvi ara, sel’s posa tot i no es acceptable.
-El sr. Cirera, manifesta que molta despesa al poble (s’ha doblat) i hi ha coses que no son
necessaries; s’han gastat molts diners en advocats pel tema de Vicente, en la wifi que no serveis
per res.
-En relació a l’afirmació del pressupost 2011, replica que no es cert, doncs enguany hi ha una
partida de més de cent seixanta mil euros i en aquell any cent vint-i-un mil, llavors no es igual.
El sr. Alcalde contesta que ara hi ha el salari del Jordi. El sr. Cirera replica que llavors el Jordi
estava a l’empresa per que donava per fer-ho, i també segurament van tenir plans d’ocupació;
ara en canvi, hi ha uns plans amb un cost salarial d’unicament la seguretat social; repeteix que
no està d’acord amb el que han dit en la comparativa.
-En relació a la festivitat de Sant Martí, no està d’acord en que no es celebri cap acte aquell dia
i que es passi al mes de maig; creu que abans de decidir canviar de data, caldria pensar si es pot
pasar uns actes al mes de maig en any d’eleccions, essent un acte nou; doncs podria passar que
al final no es pugui fer ni al novembre ni al maig.
-En relació a la factura de la gestió de l’alberg, demana tenir la mateixa més desglossada pel que
fa a les gestions, quin personal, quines nomines i si aquest senyor ho ha pagat per que se li ha
retardat tant la factura; també saber per que es va amagar o ignorar les seves demandes, com
altres factures que fa temps que demanen i no en saben res.
El sr. Alcalde, contesta:
-En relació a la rampa la seva construcció es provisional, pensant que al gener vinent ja es
podrien fer les obres definitives de l’ascensor i s’havia de replenar la planta; continua dient que
en qualsevol cas, es algo més del que es va fer en l’anterior legislatura que es dedicava a fer
places amb barreres arquitectòniques. Afegeix el sr. Cirera que segons ells tot ho feien
malament. Contesta el sr. Alcalde que tot no, pero que ho feien amb barreres, i que a més no
creu significatiu que es parli en un ple d’una rampa per accedir a un local electoral. Afegeix el
sr. Cirera que no es un retret, si no la manera de fer-la.
-En relació a l’aigua de l’alberg, explica que aquest lloc es de publica concurrencia i es diferent
d’un edifici particular, i ara l’ajuntament te el seu reglament d’aigua aprovat i està contemplat.
-En relació a l’urbanització del c. M.Carrasco, manifesta que es mentida el que afirma el sr.
Cirera, per que l’ajuntament no està fent res, únicament ha donat llum a les faroles, i a més els
veins estan d’acord en pagar la quota que toqui. Afegeix que almenys han fet alguna cosa, per
que amb anterioritat s’havia donat la llum de forma il.legal. El sr. Cirera replica que la llum ja hi
era.
-En relació als diners d’advocats pel tema Vicente, agraeix que per primera vegada es parli que
ho pagarà el poble i no parli en primera persona.
-En relació a la llum del poble, en breu es celebrarà una xerrada informativa de l’empresa
elèctrica, i altres temes relacionats, serà pública, com ho son els consells d’administració, les
juntes generals, no a porta tancada com eren abans; finalitza dient que serà interessant per que
es parlaren de molts temes.
-En relació a Sant Martí, no es veritat que no es farà res, i pel que fa al mes de maig ja hi ha la
festa de Sant Isidre.
-En relació a l’alberg, ja no vol parlar mes per no perdre el temps, i continua dient que no li deu
semblar tant malament al sr. Cirera quan aquesta setmana està oferint treball a gent del poble si
surt com alcalde. El sr. Cirera replica que no es certa aquesta afirmació. Continua el sr. Alcalde
dient que en qualsevol cas s’alegra per que llavors sigui qui sigui l’alcalde es tirarà endavant el
projecte i creant llocs de treball i dinamitzar la població.
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-El sr. Cirera vol aclarir que la llum a l’urbanització Manuel Carrasco ja estava instal.lada i
demana poder aclarir-ho. Explica que quan va arribar les cases estaven construïdes i hi havia un
provisional d’obres i no ho sabia, com tampoc ho deuria saber quan va entrar l’actual alcalde. El
sr. Alcalde contesta que ell sí que ho sabia per que quan era regidor es preocupava dels temes.
El sr. Cirera continua explicant que el provisional ja hi era, i li va trucar un veí explicant que no
li funcionaven els aparells elèctrics i li va proposar que reforçar el provisional d’obres, però en
uns mesos s’havia de trobar una solució definitiva i no es va poder aconseguir fer aquesta
reunió; llavors l’ajuntament va enviar una nota als veins amb les propostes de pressupost
definitiu de llum, i despres va venir l’advocat; per tant no es veritat l’afirmació de que no van
fer res al respecte en sis anys.
-En relació a l’alberg, afirma que es una despesa que representa una hipoteca pel poble, doncs al
juliol no va haver moviment, alguna cosa al juny, i no tenen cap compte dels ingressos, sòl
tenen les factures. El sr. Alcalde contesta que el que hi ha es molta feina a fer. El sr. Cirera
replica que ell sempre que l’han cridat ha vingut. Continua el sr. Alcalde dient que no va venir a
la inauguració de l’alberg, ni a la festa de jubilació de l’Anna fent-li un lleig a una empleada
despres de tants anys. El sr. Cirera nega totes les afirmacions. A continuació s’obre un
intercanvi de retrets.
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.

