AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL DOS D’OCTUBRE DE 2013.
Talarn, 2 d’octubre de 2013.
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.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
6.-INFORMES D'ALCALDIA.
7.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió ordinària de 07/08/2013. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 en contra (grup CIU), acorda la seva
aprovació. El sr. Cirera manifesta que l’abstenció del seu grup ve donada per una afirmació no
correcta realitzada pel sr. Alcalde al punt d’Informes d’Alcaldia, on s’afirma que les obres de la
claveguera del C. Font de Caps estava fet per l’anterior equip de govern, i no es així, doncs va
ser un altre equip de govern.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
-Del Servei de control de qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultat analític
de data 12/08/2013, 18/09/2013, de control de canella, de seguiment Piscina de 14/08/2013, no
conforme i de 27/08/2013, conforme.
-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, control de la cloració dels dipòsits de les xarxes de
subministrament del mes de juliol i agost.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

-De la Direcció General de Desenvolupament Rural, la desestimació per manca de pressupost de
la sol·licitud de subvenció pel programa LEADER eix 4, realitzada per la “Rehabilitació de
l’antic molí d’oli i forn de pa i recuperació del pou de gel”
-De la Diputació de Lleida, informen que el cost assumit per aquesta per l’edició i impressió
del material de difusió de la “3a. Fira del Vi”, ha tingut un cost de 517,07€.
-De la Direcció General de Comerç, l’aprovació de les tarifes de subministrament d’aigua al
municipi.
-Del Cos d’Agents Rurals, informació sobre la campanya de control de la identificació i registre
dels animals de companyia que han iniciat als municipis de menys de 5000 habitants.
-Del Consell Comarcal Pallars Jussà, tramesa de la liquidació d’ingressos i despeses en
l’organització anual del Festipallars.
-Del Institut d’Estudis Ilerdencs, la desestimació de sol·licitud per equipaments culturals
mobles, per la sala sociocultural Anna Ma. Janer.
-Del Consell Comarcal Pallars Jussà, notificació d’inscripció al Registre d’instal·lacions
destinades a infants i joves, el canvi de titularitat de la instal·lació juvenil “Casa de Colonies
Mare Janer”.
-De l’ACA, es trasllada l’expedient i informe emès pels serveis tècnics a la CHE, en relació a la
sol·licitud de concessió d’aigües subterrànies a derivar d’un pou, per a ús d’abastament de la
població de la Central Fecsa-Nerets i dels disseminats Nerets.
-Del SOC, estimen la sol·licitud per portar a terme treballs de col·laboració social amb persones
que percebin prestacions per desocupació presenta per un peó, fins el 31/01/2014.
-Del IEI, concessió d’una subvenció de 800 € en concepte d’ajut per XX Concurs de Pintura
ràpida.
-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, atorgant una subvenció de 500€ per la 2a. Fira del Vi
any 2012.
2.2. El Ple acorda:
2.2.1. FIXAR les següents festes locals per l’anualitat 2014:
- 11 de gener i 11 de novembre.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
Havent donat compte el Ple de les sol·licituds de llicències formulades i vistos, en el seu cas, els
informes que obren als expedients respectius, el Ple, exceptuant el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, amb les excepcions dels que així s’expressa, acorda:
3.1.- Restar assabentats per unanimitat les següents COMUNICACIONS PREVIES D’OBRES
MENORS per part de tots els grups:
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PROMOTOR
XXXXXXXXXXXX

OBRA
Desbrossar i retirar ferralla de la parcel·la 17 del polígon 1.

XXXXXXXXXXXX

Col·locació toldo immoble C. Pau Coll 22, 1r.

XXXXXXXXXXXX

Reconstrucció de bassa a la Pl. Portal de Caps 2

XXXXXXXXXXXX

Obres pavimentació de terrassa (60m2) i col·locació de gespa
artificial (35 m2) al restaurant La Penya a la Pl.Portal de Caps
3
Instal·lació comptador elèctric a façana a C. Font de Caps 1618.

XXXXXXXXXXXX

3.2.-Per Decret d’Alcaldia núm. 5/99 de data 17/05/1999, es va autoritzar a la Sra.
XXXXXXXX, per que realitzés quan ho estimes necessari, una connexió al servei de
subministrament elèctric de baixa tensió a la parcel·la 132 del polígon 5, en contrapartida a
l’autorització atorgada en el seu dia per la instal·lació de postes elèctrics a la mateixa finca.
Vista la sol·licitud de la interessada per que aquesta autorització ho sigui i mentre no es realitzi,
a favor que qui sigui propietari de la finca.
El Ple per unanimitat dels presents, acorda:
FER CONSTAR i RECONEIXER que l’autorització atorgada a la Sra. XXXXXXXXXXX per
efectuar una connexió al servei de subministrament elèctric de baixa tensió de la parcel·la 132
del polígon 5, la pugui realitzar la interessada, o en el cas de que no executar-la, ho pugui fer
qui sigui propietari de la mateixa, d’acord amb les mateixes condicions de l’autorització inicial.
3.3. Es dona compte el Ple, de l’estat d’execució de les obres realitzades amb motiu de l’ordre
d’execució formalitzada en relació a l’estat de l’immoble del C. Pau Coll 33, a la Sra.
XXXXXXXXXX , per Decret d’alcaldia 17/2012 de 21/11/2012, requeriments posteriors de
data 05/02/2013, 28/05/2013.
El contractista XXXXXXXXXX , en representació del promotor, sol·licita permís per executar
els treballs requerits a l’ordre d’execució, i d’acord amb el informe dels serveis tècnics, es fa
necessari complimentar l’expedient amb la següent documentació:
-

En relació a la coberta i en cas que s’hagin substituït bigues, caldrà presentar l’assumeix
de direcció signat per tècnic competent, així com documentació tècnica dels treballs
d’enderroc d’elements estructurals, substitució d’elements estructurals, així com una
descripció del reforç estructural realitzat, en compliment del que disposa el informe
tècnic de data 05/11/2012 tramés en el seu dia.

Intervencions: El sr. Cirera pregunta per que no es va exigir el projecte per les obres del teulat,
ara les obres ja estan fetes, i així mateix s’ha fet altres obres que no calien. El sr. Alcalde,
informa que la interessada ja tenia coneixement de la necessitat d’aportar un projecte per les
obres de l’ordre d’execució dels treballs d’estructura.
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3.4.-El Ple de data 07/12/2011, va acordar REQUERIR al sr. XXXXXXXXXX, per que
sol·licites llicència urbanística pels treballs executats al camí dels Seixos des de la ctra. de
l'AGBS, cap a les finques 45 i 47 del polígon 6, i així mateix l' autorització dels propietaris
afectats per la modificació del traçat i perfil del camí, per tal que l’ajuntament valores la
conveniència o no de la modificació del camí objecte de denúncia.
El sr XXXXXXXXXX , va presentar comunicació d'obres per l'explanació del camí existent,
adjuntant projecte bàsic i d'execució redactat per l'enginyer tècnic industrial Antoni Flores
Ardiaca.
En data 23/04/2012, la Sra. XXXXXXXXX , va deixar constància de la seva negativa per la
modificació de l'esmentat camí.
El Ple en sessió de 05/12/2012, va acordar incoar expedient per a l’adopció de mesures de
restauració de la realitat física alterada de les actuacions següents: Modificació camí públic
sense autorització municipal, ni autorització dels veïns, realitzat pel Sr. XXXXXXXXXX, al
camí del Seixos des de la Ctra. AGBS a les finques 45 i 47 del polígon 6. Així mateix es va
donar audiència, al Sr. XXXXXXXXX, per un termini de quinze dies perquè es presenti a les
dependències d’aquest Ajuntament per examinar l’expedient als efectes de que pugui al·legar i
presentar els documents i justificacions pertinents.
Havent transcorregut el període d’audiència, i no havent-se presentat cap al·legació, i constant
la negativa de la Sra. XXXXXXXXX, en relació a l’actual traçat del camí.
Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el Ple per
unanimitat acorda:
PRIMER. No autoritzar els actes de modificació de camí públic executades sense autorització
municipal, ni veïnal, realitzat pel sr. XXXXXXXXX, al camí del Seix des de la Ctra. AGBS a
les finques 45 i 46 del polígon 6.
SEGON. Ordenar la restauració de la realitat física: Reposició del camí i terrenys al seu estat
inicial, amb la reconstrucció de les obres que siguin necessàries per reposar el camí a l’estat
inicial.
CINQUÈ. En el supòsit que l’interessat no complís amb aquests requeriments de restauració en
el termini d’un mes, es procedirà a l’execució forçosa, mitjançant la imposició de les multes
coercitives en els termes de l’article 217.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme i l’article 277
del Decret 305/2006, de 18 de juliol. Així mateix i en cas d’incompliment, es procedirà, a
l’execució subsidiària per part de l’ajuntament a càrrec de l’autor dels fets.
SISÈ. Notificar la present resolució a l’interessat, als efectes oportuns.
Intervencions: El sr. Alcalde fa explicació de tot el procés relacionat amb la construcció del
camí, i finalment la proposta es el requeriment per que torni al seu estat i cotes inicials. El sr.
Cirera, creu que amb el nou traçat s’ha reconstruït un camí que abans era de pas de carro, i ara
es transitable per vehicles. El sr. Alcalde, manifesta que el camí era de la mateix amplada als
anys 60 que ara.
4.-FACTURES
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Donat compte el Ple de la relació de factures 08/2013, amb 92 de les mateixes, per un import
total de 67.400,47€ . Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovació, majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 en contra
(CIU).
Intervencions Ple: El sr. Rosell informa que hi ha un errada de numeració i hi ha 3 que no
figuren. Previ examen s’informa que surten al final de la relació.
5.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
5.1.DECRETS D’ALCALDIA
El Ple resta assabentat dels Decrets d’Alcaldia núm. 32/2013, de data 20/09/2013, d’aprovació
de l’adhesió a la convocatòria d’ajut per a la realització d’actuacions de foment d’ocupació
mitjançant programes de col·laboració social que presentarà el Consell Comarcal del Pallars
Jussà; el Decret d’Alcaldia núm. 33/2013 de data 26/09/2013, d’aprovació d’adhesió a la
convocatòria d’ajut per a la realització del programa mixt Treball i formació.
5.2.DESPATX D’ASSUMPTES.
5.2.a) CONVENI COL·LABORACIÓ CONSELL COMARCAL PALLARS JUSSÀ PER
LA GESTIÓ DELS HORTS SOCIALS I REGLAMENT D’ÚS.
Vist i trobat conforme el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de
Talarn per a la cooperació supramunicipals, 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.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de convenis de col·laboració és es el Ple
municipal. El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER.- Aprovar el conveni entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i l’Ajuntament de
Talarn per a la cooperació supramunicipals.
SEGON.- Facultar l’Alcalde per a la seva signatura.
Intervencions: El sr. Alcalde, informa que aquest conveni es la formalització documental del
que ja s’ha vingut explicant en els darrers plens. El sr. Cirera pregunta quina es l’experiència
d’aquests mesos. Contesta el sr. Alcalde que be, si bé ho gestiona els serveis socials del consell.
Continua el sr. Cirera dient que creu que l’ajuntament no hauria d’haver pagar tot (eines,
treballs de llaurar, etc.), creu que el consell hauria d’haver col·laborat. Afegeix el sr. Alcalde
que el consell va aportar personal per fer diferents treballs.
El sr. Garcia, informa que el projecte d’horts socials es força ambiciós en l’àmbit de realització
personal, del treball en comú, per l’obtenció dels fruits per a ús propi i també per la seva venda
per part del consell per comprar altres aliments.
El sr. Cirera, pregunta si les assignacions son estrictes, doncs hi ha una parella que treballa un
hort social (segons li van dir) que porten un bon cotxe; el sr. Garcia, informa que el seguiment i
assignació ho fa els serveis socials, i a demés cal saber si l’hort del que parla es social.
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5.2.b) AGRUPACIÓ SECRETARIA - INTERVENCIO AJUNTAMENT TALARN SALAS DE PALLARS.
En data 10/11/2012 el Ple va acordar iniciar l’expedient per a la dissolució de l’agrupació
voluntària intermunicipal creada amb l’objecte de sostenir en comú el lloc de secretariaintervenció amb l’ajuntament de Salàs de Pallars.
En data 15/07/2013, l’ajuntament de Talarn es va adreçar a la Direcció General d’Administració
Local, per tal paralitzés l’expedient de referència. Per la seva part aquesta Direcció General, ha
sol·licitat la necessitat de prendre un acord plenari per portar a terme la mateixa.
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local, l’arxiu de l’expedient de
dissolució de l’agrupació voluntària dels ajuntaments de Talarn i Salàs de Pallars per al
manteniment del lloc de treball de secretaria-intervenció.
Intervencions: El sr. Cirera, manifesta que no calia haver començat l’expedient.
5.2.c) ELECCIÓ JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
Havent rebut acord adoptat per la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en relació a la finalització dels nomenaments dels actuals Jutge de Pau titular i
substitut.
Atès que correspon al Ple de l’Ajuntament elegir les persones per ser nomenades Jutge de Pau,
titular i substitut d’aquest Municipi, d’acord amb el que disposen els articles 101 i 102 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial i els articles 4 i 5.1 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges
de Pau,
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. Iniciar el procediment establert per efectuar la proposta de nomenament de Jutge de
Pau titular i substitut al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
SEGON. Obrir un termini de quinze dies hàbils mitjançant publicació d’edicte al BOP i Tauler
d’Anuncis, perquè les persones interessades i que reuneixin les condicions legals presentin la
documentació necessària.
TERCER. En el supòsit de no presentar-se sol·licituds, el Ple de la Corporació elegirà
lliurement, i comunicarà l’Acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
5.3.d) EXPEDIENT SR. VICENTE BELLOQUE JIMENEZ
Donat compte el Ple de la sentencia del Jutjat del Social, en relació al demanda presentada pel
sr. XXXXXXXX contra l’Ajuntament de Talarn, per la qual es desestima la demanda sobre la
impugnació de sanció de l’expedient disciplinari i absorbeix a l’ajuntament.
Donat compte el Ple, que s’admet el recurs anunciat per la representació del treballador sr.
XXXXXXXXXX contra la sentencia que confirma les sancions.
5.3.e) INFORMACIO TRAMESA MINISTERIO HACIENDA
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Donat compte el Ple de la tramesa digital efectuada a través de la plataforma digital del
Ministerio de Hacienda, en relació a Informació trimestral de l’execució pressupostaria a

comunicar pel compliment de les obligacions contemplades a l’ Orden HAP/2105/2012,
d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes en la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera.
Donat compte el Ple de la sol·licitud d’alta realitzada davant del Ministerio dels imports
corresponents a subvencions i altres, pendents de pagament de la Generalitat, a l’empara del
Real Decreto-ley 8/2013, pel que es determinen les obligacions d’informació i procediments
necessaris; si be, finalment únicament es farà efectiu a aquells ajuntament que tinguin
problemes financers.
6.-INFORMES D’ALCALDIA
El sr. Alcalde informa:
- S’estan fent les gestions per que en breu, Talarn s’assenyali com a destí turístic pel seu espai
starlight, que
son llocs visitables que posseeixen excel·lents qualitats per la

contemplació de les estrelles.
-En relació a les obres de la claveguera de Font de Caps, que s’han allargat mes del
compte, per la qual cosa demana disculpes, però finalment s’acabaran les molèsties que
patien diferents veïns del carrer per les filtracions.
-De la necessitat d’efectuar una actuació al desguàs que travessa la carretera C-13,
doncs es comença a descalçar la mateixa.
-En relació a l’altar d’Anna Ma. Janer, està prevista la col·locació de la imatge pel
proper divendres, i la inauguració per Sant Martí, si a la Congregació els sembla bé.
-Que en breu tècnics de telefònica, canviaran el cablejat de les canonades generals,
engrapats, per la millora general de l’estètica i imatge de les façanes; així mateix, en cas
d’haver-se de fer alguna obra civil, caldrà estudiar-ho per trobar finançament.
-En relació als talls de llum de les passades setmanes, informa que a petició de
l’Ajuntament, Endesa ha pogut solucionar el tema amb una única interrupció, en lloc del
plantejament inicial amb molts talls i horaris perjudicials pels negocis del poble.
7.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera, posa de manifest que troba molt exagerada la despesa de la roba de la cuca de
llum, com també la dels advocats Gonzalo. Pel que fa als talls de llum, pregunta per quin
motiu eren; contesta el sr. Alcalde que per canviar els pals de la línia de l’AGBS.
El sr. Cirera, exposa que efectivament les obres de la claveguera de Font de Caps, s’han allargat
molt i inclòs van treballar el 15 d’agost; contesta el sr. Alcalde que la brigada va treballar aquell
dia per petició pròpia, per no deixar aquells dies l’obra oberta.
El sr. Cirera, exposa la seva conformitat a la festa de comiat per jubilació de XXXXXXXXX,
però no com s’ha fet o portat a terme, doncs es un acte municipal i es tenia que portar a terme a
l’ajuntament, no a altre lloc que no es de l’ajuntament; a més, no va rebre la convocatòria del
ple extraordinari.
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El sr. Cirera, exposa el seu malestar per la molta despesa que s’està realitzant a edifici que no es
municipal, i que sembla que es una casa de colònies, però que farà d’hotel, doncs es celebrarà
una boda.
El sr. Cirera, retorna la clau del despatx del viver d’empreses, com a nova sala de regidors,
doncs té dificultats d’accés, i no entén aquest canvi quan sempre ha estat en altre lloc el despatx.
El sr. Alcalde, contesta en relació a la festa de comiat de l’XXXXXXXXX, que no vol donar
més tombs al tema, era un homenatge a una treballadora, i per donar-li un significat més
solemne i rellevància es va convocar un ple extraordinari a tal efecte, amb lliurament de la placa
i escut; i per d’altra banda, va haver el petit acte al convent per obsequiar-la amb un present en
nom de la població; acte al qual no va assistir el sr. Cirera i es va trobar a faltar quan havien
compartit anys de treball; d’altra banda, afirma que sí va rebre la convocatòria extraordinària.
El sr. Alcalde, contesta en relació a l’alberg que qualsevol consulta es realitzi per escrit per
evitar malentesos; tota la documentació de la que es disposa es dona compte el Ple, per poder
comentar el que sigui necessari, i per informació de tothom, per tant pot demanar el que li
sembli convenient.
El sr. Cirera, contesta que si tot passa pel ple, ha demanat una factura d’uns treballs al consultori
que mai li ha estat lliurat, per la qual cosa pot interpretar que sembla una maniobra per amagar
informació al poble. El sr. Alcalde li recrimina que faci sempre fa demagògia, i treu el tema
contínuament, sembla que tingui ell més coneixement.
El sr. Feixa informa que està impracticable el camí direcció a les vinyes Torres; el sr. Alcalde
recull la demanda, si be, el pressupost per camins els gestionarà el Consell. El sr. Cirera,
pregunta si s’ha fet alguna actuació al Camí del Irlas, doncs hi ha una tallada de roures al llarg
del camí; contesta el sr. Alcalde, que no hi ha cap actuació municipal.
El sr. Cirera reitera la seva demanda per que el despatx de la planta primera, torni a estar
disponible pels regidors; contesta el sr. Alcalde, que no hi ha cap problema si el poden
compartir; el sr. Cirera contesta que no te cap problema amb compartir l’espai amb gent de la
casa, però no amb persones de fora. El sr. Alcalde, contesta que potser ha coincidit dos vegades
en dos anys, i continua exposant que el despatx del segon pis es una bona sala , amb espai i
armari, d’altra banda, ofereix l’alcaldia o la sala de plens per que necessitin. El sr. Cirera
contesta que per la dificultat de moviment prefereix la sala a la planta primera. El sr. Rosell
continua dient que efectivament la sala està molt bé, al costat del despatx dels tècnics, però el sr.
Cirera te dificultats d’accés.
El sr. Cirera, manifesta que no s’ha contestat la pregunta sobre l’alberg. El sr. Alcalde, contesta
que l’alberg donarà els serveis propis d’aquest tipus d’establiment, sigui boda o no, es a dir,
allotjament, esmorzar, dinar i sopar.
El sr. Alcalde, pregunta en relació a la recollida de signatures per la contractació de personal
aquest estiu de l’alberg, especialment de la cuinera; el projecte de l’alberg està pensat i treballat
amb visió de futur, per dinamitzar la població, amb generació d’ingressos (reserves, activitats,
etc.) i creació de llocs de treball, manifesta que darrera d’aquest projecte hi ha molta il·lusió i el
treball altruista de molta gent, especialment de la Sra. XXXXXXXX, XXXXXXXX,
XXXXXXXXX, i d’altres. El sr. Cirera, manifesta que si el projecte genera llocs de treballs i
funciona, rebrà per la seva part un recolzament total.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

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.

