AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL TRES DE JULIOL DE 2013.
Talarn, 5 de juliol 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

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
SR. CARLES FREIXA LLUVIÀ, excusa la seva assistència

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.-APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL ALBERG.
7.-FITXERS DADES PERSONALS.
8.-INFORMES D'ALCALDIA.
9.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió ordinària de 05/06/2013. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a favor
(grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 2 abstencions (grup CIU), acorda la seva aprovació.
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 19/06/2013, a xarxa de distribució de Talarn, amb qualificació d’apta pel
consum.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, control de la cloració dels dipòsits de les xarxes de
subministrament del mes d’abril.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

- Del D. D’Empresa i Ocupació, tramesa de la sol·licitud d’autorització administrativa i
declaració d’impacte ambiental de la línia aèria de transport d’energia elèctrica a 400 kv
Peñalva-Arnero-Isona, per formular les esmenes que es considerin oportunes.
- Del Consell Comarcal Pallars Jussà, tramesa del pressupost pel finançament del bus de la festa
2013.
- Del SOC, l’adscripció del treballador XXXXXXXX, com a peó per a la realització de l’obra
d’utilitat social anomenada Conservació de les zones urbanes i periurbanes de Talarn.
2.2.-El Ple acorda:
Atès l’escrit de la Unió Ciclista de Tremp, pel qual es sol·licita l’autorització per utilitzar la via
pública i transitar pels camins i pistes del municipi segons circuit que adjunten, el proper dia
21/09/2013, amb motiu de la celebració d’una marxa de BTT,
S’acorda:
DONAR autorització a la Unió Ciclista de Tremp, per utilitzar els camins municipals el proper
21/09/13 amb motiu de la celebració d’una marxa de BTT, en el benentes que utilitzaran els
mateixos amb la deguda cura, i seran responsables de qualsevol perjudici que s’ocasioni al
mateix camí i/o finques conlindants.

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.- AUTORITZAR a la sra. XXXXXXXX, en representació de la sra. XXXXXXXX, titular
del Bar-Restaurant Paco, a ocupar la via pública amb tres taules i dotze cadires a l’alçada de la
Pl. Dr. Vidal Sivilla 1 de Talarn, d’acord amb les següents condicions:
a) La sol·licitant amb la present autorització, està autoritzada per la col·locació de cinc taules i
20 cadires.
B)Quan la col·locació, s'ha de deixar un pas lliure per a vianants i sense entorpir la fluïdesa del
trànsit de vehicles.
b) L’autorització està supeditada al respecte de la zona enjardinada i el descans dels veïns.
c) La llicència s’atorga per un període d’1 any, i es considerarà prorrogada pel mateix període,
i no hi ha canvis substancials en les condicions sota les quals es va atorgar la llicència.
d) En tot cas, el o la titular de l’autorització haurà de tenir cura de la neteja de l’espai ocupat.
e) La col·locació de taules, cadires i para-sols només serà admesa com a complement
d’activitats de restauració.
f) L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la retirada de les taules i cadires, amb motiu
d’actes i/o activitats que es celebrin a la zona de la Plaça Dr. Vidal Sivilla.
3.2. Vista la sol·licitud d'autorització presentada pel sr. XXXXXXXX, per tal d'ubicar 10 arnes
de la seva explotació d’abelles amb marca oficial 8460KE, durant els mesos de novembre a
març inclosos, a la parcel·la municipal 10 del polígon 6 del terme municipal de Talarn i vist el
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informes que obren a l'expedient, exceptuant el dret de propietat i sense perjudici de tercer,
s’acorda:
CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, llicència per a l’ús privatiu de la superfície mínima i
necessaria per ubicar 10 arnes de la seva explotació d’abelles (8460KE), a la parcel.la municipal
10 del polígon 10 durant els mesos de novembre a març inclosos; sotmesa a les condicions i
determinacions contingudes en la present llicència:
-

-

-

La llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en
qualsevol moment per raons d’interès públic.
- Vigència: 1 any, prorrogable anualment.
No es podran instal·lar a menys de 25 metres de camins.
L’exercici de l’activitat s’exerceix sota exclusiva responsabilitat del titular, s’haurà de complir
amb la normativa reguladora de les explotacions apícoles, en quan a la identificació de les
arnes, l’ubicació de la identificació, al seu manteniment, control sanitari i quan a la
transhumància s’hauran de complir els requisits corresponents.
Caldrà inscriure l’explotació al registre d’explotacions apícoles de la zona, havent de presentar
document acreditatiu d’aquesta inscripció i llibre d’explotació per unir-lo a l’expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de l’ordre de 6 de febrer de 1985, pel qual es regula
l’activitat apícola, cada abellar s’identificarà visualment amb cartells que seran col·locat com a
mínim a 15 metres de l’abellar; les característiques d’aquests cartells seran les indicades a
l’Annex II de l’ordre, que son:
. Es construiran amb qualsevol material inalterable i resistent als agents atmosfèrics.
. Els cartells es fixaran entre una alçada de 1,20 i 1,60 metres mesurada des de l’aresta
inferior del cartell al sòl.
. El cartell tindrà forma rectangular i tindrà dues franges horitzontals: els 20 cms. superiors
contindran la inscripció “Atenció abelles” en lletra negra sobre fons groc amb una mida dels
caràcters com a mínim de 70xmms. Els 10 cms inferiors es destinaran pel numero de registre
de l’explotació apícola, rotulat amb els mateixos caràcters que la franja superior.

-

-

-

El titular haurà de disposar del llibre d’explotació amb el corresponent segell de Sanitat Animal
de l’any present. L’apicultor portarà la llibreta actualitzada en el vehicle quan estigui fent un
transport.
S’haurà de disposar, en períodes de risc d’incendis, del permís per encendre els fumadors del
Departament de Medi Ambient. També serà necessari que l’apicultor porti un dipòsit de 25
litres per apagar la brasa.
D'acord amb l'article 8 del RD 209/2002, de normes d'ordenació de les explotacions apícoles, i
atès que a la mateixa està autoritzada l’ ubicació d'explotació apícola superior a 26 arnes, caldrà
respectar la distància mínima de 100 metres entre una explotació apícola i altres instal·lacions
pecuàries (incloses altres explotacions apícoles). A tal efecte, de mutu acord amb el sr.
XXXXXXXXX, caldrà emplaçar cadascuna de les explotacions per tal de respectar les
distàncies mínimes.
3.2. Vista la sol·licitud d'autorització presentada pel sr XXXXXXXX, per tal d'ubicar 100 arnes
de la seva explotació d’abelles amb marca oficial 7980AD, a la parcel·la municipal 10 del
polígon 6 del terme municipal de Talarn i vist el informes que obren a l'expedient, exceptuant
el dret de propietat i sense perjudici de tercer, s’acorda:
CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, llicència per a l’ús privatiu de la superfície mínima i
necessaria per ubicar 100 arnes de la seva explotació d’abelles (7980AD), a la parcel.la

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

municipal 10 del polígon 6; sotmesa a les condicions i determinacions contingudes en la present
llicència:
-

-

-

La llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable en
qualsevol moment per raons d’interès públic.
- Vigència: 1 any, prorrogable anualment.
No es podran instal·lar a menys de 25 metres de camins.
L’exercici de l’activitat s’exerceix sota exclusiva responsabilitat del titular, s’haurà de complir
amb la normativa reguladora de les explotacions apícoles, en quan a la identificació de les
arnes, l’ ubicació de la identificació, al seu manteniment, control sanitari i quan a la
transhumància s’hauran de complir els requisits corresponents.
Caldrà inscriure l’explotació al registre d’explotacions apícoles de la zona, havent de presentar
document acreditatiu d’aquesta inscripció i llibre d’explotació per unir-lo a l’expedient.
D’acord amb el que disposa l’article 5 de l’ordre de 6 de febrer de 1985, pel qual es regula
l’activitat apícola, cada abellar s’identificarà visualment amb cartells que seran col·locat com a
mínim a 15 metres de l’abellar; les característiques d’aquests cartells seran les indicades a
l’Annex II de l’ordre, que son:
. Es construiran amb qualsevol material inalterable i resistent als agents atmosfèrics.
. Els cartells es fixaran entre una alçada de 1,20 i 1,60 metres mesurada des de l’aresta
inferior del cartell al sòl.
. El cartell tindrà forma rectangular i tindrà dues franges horitzontals: els 20 cms. superiors
contindran la inscripció “Atenció abelles” en lletra negra sobre fons groc amb una mida dels
caràcters com a mínim de 70xmms. Els 10 cms inferiors es destinaran pel numero de registre
de l’explotació apícola, rotulat amb els mateixos caràcters que la franja superior.

-

-

-

El titular haurà de disposar del llibre d’explotació amb el corresponent segell de Sanitat Animal
de l’any present. L’apicultor portarà la llibreta actualitzada en el vehicle quan estigui fent un
transport.
S’haurà de disposar, en períodes de risc d’incendis, del permís per encendre els fumadors del
Departament de Medi Ambient. També serà necessari que l’apicultor porti un dipòsit de 25
litres per apagar la brasa.
D'acord amb l'article 8 del RD 209/2002, de normes d'ordenació de les explotacions apícoles, i
atès que a la mateixa està autoritzada l’ ubicació d'altra explotació apícola, caldrà respectar la
distància mínima de 100 metres entre una explotació apícola i altres instal·lacions pecuàries
(incloses altres explotacions apícoles). A tal efecte, de mutu acord amb el sr. XXXXXXXX,
caldrà emplaçar cadascuna de les explotacions per tal de respectar les distàncies mínimes.
3.3.-En data 04/08/2000, el Ple de l’Ajuntament de Talarn va concedir a XXXXXXXX,
llicència municipal d’obres per tal d’adaptar les instal·lacions elèctriques i instal·lació de
calefacció a l’edificació destinada a Centre de Transport Sanitari a la Ctra. 147 pk 54, avui C-13
pk 87,9,
Tramitat expedient d’exercici d’activitat innòcua, no inclosa en cap de les activitats previstes al
Decret 136/1999 de 18 de maig, el Ple de l’Ajuntament de Talarn, en data 02/02/2001, va
concedir llicència municipal d’obertura i instal·lació.
En data 15/02/2012, a sol·licitud de l’Ajuntament de Talarn, XXXXXXXX. presenta
certificació signada per l’enginyer tècnic industrial, que acredita que el Centre de Transport
Sanitari, llur titular es XXXXXXXX, manté les mateixes condicions de la llicència d’obertura,
d’acord amb el projecte tècnic visat i demés documentació complementària presentada en el seu
dia.
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En data 02/05/2013, XXXXXXXX, sol·licita informació en relació a l’obligació de presentar
controls periòdics de l’activitat.
Atès que d’acord amb l’entrada en vigor de la nova Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, es considera aquesta activitat sense incidència
ambiental, i no li es exigible cap control periòdic,
COMUNICAR a XXXXXXX, que d’acord amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats, l’activitat de Centre de Transport Sanitari, situat
a la C-13 pk. 87,9, es classifica com activitat sense incidència ambiental, i com a tal no ha
d’aportar cap control periòdic, ni autocontrols.
COMUNICAR a XXXXXXX, que en el cas que s’aprovi una ordenança municipal reguladora
de les activitats sense incidència ambiental i control/autocontrol de les activitats incloses en
l’annex III i les classificades sense incidència ambiental, es comunicarà pels mitjans
corresponents per poder donar l’oportú compliment.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 06/2013, amb 61 de les mateixes, per un import
total de 11.693,67€ . 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 2 abstencions
(CIU).
5.- DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
5.1.DECRETS D’ALCALDIA
El Ple resta assabentat dels Decrets d’Alcaldia num. 25/2013 de 17/06/2013, d’anul·lació de la
liquidació de la Taxa per la utilització provativa o aprofitament especial de domini públic
practicada a XXXXXXX, atès que en el seu dia l’ajuntament va signar amb XXXXXXX la
cessió de terrenys municipals per la instal·lació de centre d’emmagatzament de gas a la
població.
Per majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 2 en contra (CIU):
RATIFICAR el Decret d’Alcaldia num. 24/2013 de 07/06/2013, d’aprovació d’operació de
tresoreria per import de 75.000€, per poder atendre els pagaments derivats de l’obra de recent
contractació (Rehabilitació pista poliesportiva i ampliació zona equipaments) i complir amb la
llei de morositat.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta que el vot en contra ve donat per que no estan d’acord
amb les obres de l’ampliació de la piscina, sí en canvi amb la resta de l’obra.
5.2. CONVOCATORIA COMPENSACIONS CÀRRECS ELECTES 2013.
Vist el que disposa l’article 75 de la LBRL, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i
els articles 162 i 1666 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, tots ells en relació el règim retributiu dels
membres dels ens locals.
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Atès que el ple municipal és el competent per determinar la dedicació dels càrrecs electes i les
seves retribucions.
Vist el Decret 69/2008, d‘1 d’abril, que té per objecte regular el règim d’atribució de les
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre
d’habitants i els altres requisits, per tal que abonin les retribucions de l’alcalde o d’altres
persones electes, que exerceixen el seu càrrec, anant a càrrec de l’entitat local les quotes de la
Seguretat Social.
Vista la Resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments per abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per l’exercici 2013.
Vista la proposta de l’Alcaldia de sol·licitar aquestes compensacions, així com de la distribució
de les retribucions,
El Ple per unanimitat dels presents acorda:
PRIMER. Acordar la dedicació en règim de plena dedicació del següent càrrec electe:
 INES MORE TOLO, Regidora.
SEGON. Acordar efectuar l’assignació de retribució del següent imports mensuals a raó de
dotze mensualitats:
 Ines More Tolo: 1.033,23 €.
TERCER. Assumir el pagament de les quotes empresarials que corresponguin a la Seguretat
Social.
QUART. La quantitat anteriorment assignada, es meritarà a comptar del dia 01/01/2013.
5.3.ALTRES DESPATXOS
Es dona compte el Ple, de la demanda presentada pel sr. XXXXXXX, contra l’ajuntament de
Talarn i del judici fixat que va tenir lloc el 11/06/13 al Jutjat Social de Lleida, per la incoació i
aplicació de les sancions del règim disciplinari laboral.
Es dona compte el Ple, de la denuncia presentada pel sr. Regidor Carlos Sanjurjo davant dels
Mossos d’Esquadra, per insults i amenaces proferides pel cunyat del sr. XXXXXXX.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta en relació a la denuncia presentada pel regidor per
insults, que podria considerar-se com un assumpte personal, igual com se li va contestar en un
ple, en relació als insults que el sr. Sanjurjo va proferir a alguns veïns.
6.-APROVACIÓ ORDENANÇA FISCAL ALBERG.
Explica l’ Alcalde que des de la corporació municipal es vol impulsar continuar i millorar la
Casa de Colonies Anna Ma. Janer, havent de crear una ordenança fiscal amb les tarifes.
Segons disposa l’article 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el sentit que els municipis per a
la gestió dels seus interessos i en l’ àmbit de les seves competències pot promoure tota mena
d’activitats i prestar el serveis públics.
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El Ple per majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 2 abstencions
(CIU), s’acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment l’Ordenança fiscal reguladora del preu públic per l’ús de la casa
de Colònies /Albert Anna Ma. Janer de Talarn.
SEGON. SOTMETRE al tràmit d’informació pública, seguint el procediment legal, aquest
acord i expedient, durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant edictes al Tauler d’Anuncis
de l’Ajuntament i Butlletí Oficial de la Província, per tal de presentar les reclamacions que es
considerin adients.
TERCER. Si no es presenten reclamacions durant el termini legal, es consideraran definitius
aquests acords.
QUART. L' acord definitiu, el text íntegre de l'Ordenança anteriorment exposada haurà de ser
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor llavors i fins la seva modificació
o derogació.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta que en aquest tipus d’assumptes, caldria estudiar-los de
forma conjunta, disposar de tota la informació relacionada amb les despeses, com el lloguer etc.,
per poder valorar-ho correctament. El sr. Alcalde contesta que qualsevol informació pot
demanar-la per escrit, i afegeix dient que no es queixi, per que tota la informació està a la seva
disposició, i la mateixa hagués estat superior si el grup Ciu no hagués trencat la Comissió
Informativa. El sr. Cirera contesta que ells no van trencar la celebració de la Comissió
Informativa.
7.-FITXERS DADES PERSONALS.
Vista la necessitat de crear un fitxer de dades personals al servei de l’Ajuntament de Talarn,
d’acord amb l’article 20 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal.
A la vista dels informes de secretaria intervenció relacionat amb la legislació aplicable, i vista
així mateix el informe proposta de secretaria i de conformitat amb l’establert a la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ple per unanimitat
dels presents acorda:
PRIMER. CREAR conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, i en concordança amb els articles 52 i següents del Reial Decret
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la llei
esmentada, els fitxers que es contemplen a l’Annex que forma part de l’expedient i sol·licitar la
seva inscripció al Registre General de Protecció de Dades i a l’Agencia Catalana de Protecció de
Dades.
SEGON. Publicar íntegrament el contingut de l’acord al BOP de Lleida.
TERCER. Notificar la creació dels fitxers de dades de caràcter personal a l’Agencia Catalana de
protecció de dades, en el termini de trenta dies des de la publicació del present acord al BOP de
Lleida.
8.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
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De la contractació de servei d’enginyeria i d’equip multidiciplinar (arquitecte,
aparellador, i d’altres professionals), molt ajustat al cost que es disposava per aquests
servei. Afegeix dient que el fet de disposar d’aquests tècnics ha fet reconsiderar
l’orientació de les pistes poliesportives, amb una reducció del cost respecte del
inicialment projectat.
De l’acte vandàlic a la captació de la Font nova, havent actuat de forma preventiva amb
un augment de la cloració, l’ordre d’una analítica urgent, també es va formalitzar
denuncia davant els Mossos d’Esquadra. Finalment tot ha estat un ensurt, sense cap
conseqüència.
Amb la creació de l’ADF de Talarn, s’està valorant l’adquisició d’un equip contra
incendis i un remolc.
En relació al Bus de la Festa, informa que la gent jove del poble va participar en la festa
major passada i va proposar poder disposar del bus per a totes les festes majors; en
agraïment a la seva col·laboració s’acedit a aquesta petició.
Informa d’un nou tractament que s’aplicarà als arbres del portal i de la piscina.
Amb motiu del inciviste d’alguns veïns, es prendran mesures contundents, doncs es
insostenible la bruticia causada pels gossos, el robatori de plantes, etc.).
Informa que el pressupost de les obres corresponents a l’ampliació de la piscina,
respecte de la resta de l’obra, suposa una proporció força petita.
En relació a la queixa del sr. Cirera envers els minuts de la seva intervenció, li comenta
que ha escoltat el ple del mes de maig, i no pot afirmar que no va intervenir, doncs ha
comptabilitzat 14 minuts en intervencions.
En resposta a la interpel·lació feta a l’anterior ple sobre perquè no va anar al berenar de
Sant Isidre i si no importa la gent gran a l’alcalde, es transcriu literalment la intervenció
del sr. Alcalde:
“L’11 de juny de 2011 es va iniciar aquesta legislatura, una legislatura que ara ja fa 2
anys, i la veiem complicada per la situació que en aquelles dates ja es desvetllaven.
Varem fer un programa electoral ja pensant amb això, sense grans pretensions
econòmiques, però si amb la gran pretensió i voluntat que des del primer dia varem
compartir amb el grup del PSC, o millor encara dir que amb la Ines, de fer una
legislatura integradora de tots els sectors, associacions, edats, etc.
Tant es així que el dia 14 de juny de 2011, tant sols a dos dies hàbils de l’inici es varem
reunir al Casal de la Gent gran, la Ines, el XXXXXXX i jo, es va parlar del
manteniment del local, de la gimnàstica, de la perruqueria, de la pedicura i d’uns ajuts
pendents al Consell Comarcal i també ens van comunicar que ell (XXXXXXX) no es
presentaria per president (reunió gent gran 12/09/11). L’associació en data 24/10/2011
va demanar de reunir-se amb l’Alcalde, i es va parlar de: les pancartes de l’edifici que
no eren reflexe de la realitat, del mal gust del pregó de la festa major, de l’aforament del
local de quan XXXXXXX era president i de la seguretat de l’edifici, que es va fer una
reunió amb els veins del Portal de Sols per l’obra i que no s’ha fet res amb l’associació
del local (edifici), que no els menyspreessin per que eren 54 socis dels 66 jubilats a data
01/01/2011; que faltava diàleg amb l’oposició per part de l’equip de govern, de la
gimnàstica, dels llibres.
Bé, l’equip de govern va iniciar la legislatura, com no pot ser de cap altra manera,
treballant per qualsevol inquietud o necessitat de qualsevol associació, veí o el que
sigui.
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Pel que fa a l’associació, hem fet que els serveis els pagués l’ajuntament per tal
d’alliberar de despeses l’associació, com la neteja, l’arranjament i l’assegurança de la
caldera, la millora de la il·luminació, el cablejat i aparell per la TV, els automatismes de
llum per estalviar possibles caigudes, etc, i de manera urgent es va fer valorar
l’estructura i l’aforament per dos enginyers i la nostra arquitecta.
De la segona reunió, va ser una mostra de l’associació, o al menys del que la van
representar a la reunió, del mal estar i de posicionament vers l’equip de govern, doncs
com he dit, en la relació dels punts parlats, tant sols la gimnàstica va ser l’únic punt que
feia referència a aspectes propis de l’associació.
Però vostè sr. Cirera, va preguntar, si tant poc importa la gent gran a la meva figura com
Alcalde ?
A la gent gran d’aquest poble, aquest equip de govern intenta mimar-la amb serveis,
com el taxi els dilluns per anar a mercat, la reobertura de la farmàcia, de la para de
fruita dels diumenges , de la perruqueria, de la pedicura, fets ja consumats, i continuem
treballant per millorar i dotar de més serveis que facilitin el dia a dia de tots els nostres
veïns.
Voldria proposar al ple, la consideració de traslladar aquesta resposta a l’associació de
la gent gran de Sant Isidre de Talarn, per que aquesta associació i aquest equip de
govern, amb la nostra humil opinió no, no es mereixen preguntes com aquesta al ple,
fent servir vostè sr. Cirera, la seva posició com a vocal de l’associació i com a regidor
d’aquest poble o ajuntament.
L’associació o molts dels seus usuaris, que d’un bon tros, no son pas les persones
majors de 65 anys, tampoc no responen a la seva voluntat d’enfrontament sense cap
altra voluntat del que diuen: “divide y venceras”.
Vostè mateix, sr. Cirera, però no ens trobarà.”
9.- PRECS I PREGUNTES.
9.1-El grup CIU sol·licita la inclusió a l’ordre del dia d’una Moció d’adhesió al pacta nacional
pel dret a decidir. De conformitat amb l’article 82.3 del Reglament
d’organització, funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, no s’inclou la iniciativa per
incloure-la a l’ordre del dia, per votar en contra 4 vots (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 2 a
favor (grup CIU), aplaçant-se la votació pel proper ple.
El sr. Alcalde, comenta que la moció fos més participativa, més de la ciutadania, no tant de
partit. Pregunta al sr. Cirera, si cada vegada que parla amb algú canvia de camisa i canvia de
discurs. El sr. Cirera, li contesta que no sap de que li parla.
El sr. Cirera, comenta que li han trucat aquest matí per presentar la moció, i ha vingut del sr.
Rosell; el sr. Rosell afegeix que creu en el fet del dret a decidir.
9.2.-El sr. Rosell pregunta pel conveni amb el Consell Comarcal en relació al viver d’empreses,
doncs te entès que estan esperant per la seva signatura. El sr. Alcalde, contesta que es
l’ajuntament el que està esperant per que cal esmenar el conveni i el consell ha de presentar el
projecte del viver. El sr. Rosell contesta que traslladarà aquest fet al Consell.
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9.3.-El sr. Cirera, demana informació sobre l’AGBS, també dona les gràcies per arreglar la
farola del c. Pau Coll desprès de 3 mesos, encara que sembla que es va arrelar sola, i desprès va
venir l’electricista, també pregunta pels arranjaments dels aforaments. El sr. Garcia, contesta
que no era un problema de la farola, sinó del sistema de l’aparell de fluxe, i que sola segur que
no es va arreglar.
El sr. Alcalde, informa que l’últim informe del Mº de Defensa no parla de Talarn; del que es
desprèn de la pregunta efectuada al Congres, sembla que l’AGBS continua, si bé, sembla que
s’informarà d’aquest tema el proper dia 11 durant l’entrega de despatxos.
9.4.-El sr. Cirera pregunta si hi ha noticies sobre el PUOSC; contesta el sr. Alcalde, que de
moment no hi ha res, sembla que extraoficialment hi haurà un parèntesi.

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

