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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL QUATRE D’ABRIL DE 2013.
Talarn, 4 d’abril 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 FREIXA 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
6.-APROVACIO REGLAMENT MERCAT.
7.-DESPATX ASSUMPTES.
8.-INFORMES D'ALCALDIA.
9.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIES ACTES
Vista l'acta de la sessió ordinaria de 06/03/2013. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a favor
(grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM )i 3 abstencions (grup CIU), acorda la seva aprovació.
El sr. Cirera manifesta que l’abstenció del seu grup ve donada per que no s’ha rectificat el punt
de la sessió plenària de juliol 2012 on se’ls culpava de l’anul.lació de la Comissió Informativa,.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, llistat dels manteniment dels cloradors corresponent al
mes de gener.
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- Del D. de Territori i Sostenibilitat, sol.licitud de modificació de les condicions de prestació del
servei parcial entre Esterri i Lleida sol.licitat per l’Alsina Graells.
- Del D. d’Empresa i Ocupació, tramesa de la sol.licitud i projecte per l’aprovació d’una
instal.lació elèctrica d’alta tensió per un augment de la seva capacitat de transport de PontIsona/Pobla-Isona.
-Del D. de Governació, informant dels nous terminis per l’adjudicació de les obres incloses al
PUOSC 2011 i 2012.
- Del Servei d’Ocupació de Catalunya, resolució denegatoria de la subvenció sol.licitada per la
realització del projecte innovador i experimental “Creació d’una xarxa d’actors público-privats
per desenvolupar el turisme responsable a Talarn”.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, comunicant la denegació de l’ajut sol.licitat per la
2na. Fira del Vi del Pirineu.
- De la Direcció General d’Administració Local, agraïment del sr. XXXXX per la felicitació
tramesa des de l’ajuntament.
- De la Casa Real, comunicant que el Princep d’Asturies visitarà la comarca el proper 10 d’abril,
corresponent a la invitació formulada i per commemorar el centenari del inici de les obres de
l’embassament de Sant Antoni.
2.2.- El Ple per unanimitat acorda:
RECOLZAR en tots els seus termes l’escrit tramés per l’Ajuntament de Tremp a la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals amb motiu de la supressió de les delegacions de Televisió de
Catalunya a les comarques del Pirineu.
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:
PROMOTOR
XXXXXXX

OBRA
Reparació terrassa C. Manuel Carrasco 3

3.2. Per majoria absoluta de 4 vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3
abstencions (grup CIU), restar:
3.2.a) ASSABENTATS de la COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES de la sra. XXXXXX, per
la distribució interior de l’habitatge situat al C. Pau Coll 13, 1r.1a de Talarn, per dotar-lo dels
acabats i instal.lacions necessaries per complir els requisits mínims del Decret 55/2009
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d’Habitabilitat, d’acord amb la Memória valorada signada per l’arquitecte tècnic XXXXXX i
altra documentació tècnica, havent de donar compliment a les següents condicions:
- El promotor ha presentat la documentació complementaria requerida pels serveis tècnics
en diferents informes.
- Caldrà presentar el model 902 de Declaració cadastral per nova construcció, ampliació,
reforma o rehabilitació de bens immoble.
- Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003 de
12 de desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació RD
604/2006.
- Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho
a l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
- Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador
autoritzat, i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008,
d’1 de febrer , pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i
demolició.
- S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública
com boques de rec, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents en la façana,
etc. per evitar el deteriorament i la interrupció dels subministraments. Tots els elements de
la via pública que resultin afectats (paviments, instal·lacions, etc.) s’hauran de reposar i amb
condicions adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun
element es sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
- La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es
lliuraran d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
3.2.b) ASSABENTATS de la COMUNICACIÓ PREVIA D’OBRES del sr. XXXXXXX, per
la distribució interior de l’habitatge situat al C. Pau Coll 13, 2n..1a de Talarn, per dotar-lo dels
acabats i instal.lacions necessaries per complir els requisits mínims del Decret 55/2009
d’Habitabilitat, d’acord amb la Memòria valorada signada per l’arquitecte tècnic XXXXXXX i
altra documentació tècnica, havent de donar compliment a les següents condicions:
- El promotor ha presentat la documentació complementaria requerida pels serveis tècnics en
diferents informes.
- Caldrà presentar el model 902 de Declaració cadastral per nova construcció, ampliació,
reforma o rehabilitació de bens immoble.
-Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995 de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003 de 12 de
desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació RD 604/2006.
- Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
- Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat, i
en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer ,
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública com
boques de rec, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents en la façana, etc. per
evitar el deteriorament i la interrupció dels subministraments. Tots els elements de la via pública
que resultin afectats (paviments, instal·lacions, etc.) s’hauran de reposar i amb condicions
adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element es
sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
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- La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es lliuraran
d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
3.3) CONCEDIR al sr. XXXXXXX, llicència urbanística
per la distribució interior de
l’habitatge situat al C. Pau Coll 13, 2n..2na de Talarn, per dotar-lo dels acabats i instal.lacions
necessaries per complir els requisits mínims del Decret 55/2009 d’Habitabilitat, d’acord amb la
Memòria valorada signada per l’arquitecte tècnic XXXXXXXX i altra documentació tècnica,
havent de donar compliment a les següents condicions:
- El promotor ha presentat la documentació complementaria requerida pels serveis tècnics en
diferents informes.
- Caldrà presentar el model 902 de Declaració cadastral per nova construcció, ampliació,
reforma o rehabilitació de bens immoble.
- Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995 de 8
de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003 de 12 de
desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació RD 604/2006.
- Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho a
l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
-Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat, i
en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de febrer ,
pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
- S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública
com boques de rec, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents en la façana, etc.
per evitar el deteriorament i la interrupció dels subministraments. Tots els elements de la via
pública que resultin afectats (paviments, instal·lacions, etc.) s’hauran de reposar i amb
condicions adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element
es sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
- La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es lliuraran
d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
- APROVAR l’APLICACIÓ de l’import de 140,57-€ en concepte d’Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres, es estricta aplicació de l’ordenança fiscal vigent. La
llicència no es considerarà concedida fins que no s’hagi abonat el corresponent el c
corresponent impost d’acord amb el disposa les NSP.
3.4.-Vista la sol.licitud presentada per XXXXXXXX., per tal de segregar varies finques en més
d’un lot, en correspondència a la desafectació de la concessió administrativa del salt de Sant
Antoni autoritzada per la Confederació hidrogràfica de l’Ebre, respecte les superfícies i finques
objecte de desenvolupament urbanístic i les afectades a instal.lacions associades a l’explotació
de la central hidroelèctrica de Talarn.
Atès el que estableixen les Normes Subsidiàries de Planejament de Talarn, i ateses les
determinacions dels articles 191 a 196 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de Text refós
de la Llei d’Urbanisme i disposicions concordants,
Atès que la segregació sol·licitada consisteix en:
-

Tomo 653, Libro 37, Foli 165 vto., Finca registral 1948 de 4.940 m2, es segrega 920
m2.
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Tomo 641, Libro 36, Foli 95, Finca registral 1893 de 5.900 m2, es segrega
de 2.250 m2 i una altra de 260 m2.
Tomo 761, Libro 43, Foli 16, Finca registral 2565 de 6.100 m2, es segrega
de 3.660 m2.
Tomo 761, Libro 43, Foli 20, Finca registral 2569 de 3.100 m2, es segrega
de 1.640 m2 i una altra de 1.130 m2.
Tomo 761, Libro 43, Foli 21, Finca registral 2570 de 13.160m2, es segrega
de 1.920 m2 i una altra porció de 5.326 m2.
Tomo 358, Libro 21, Foli 62, Finca registral 2371 de 2.220 m2, es segrega
de 430 m2.
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una porció
una porció
una porció
una porció
una porció

El Ple acorda per unanimitat:
CONCEDIR a ENDESA GENERACIÓN SL autorització per realitzar les següents operacions
de segregació respecte de les finques matrius següents amb les referències cadastrals
7413003CG2771S0001XG, 904090700CG27D0001ST i 7416001CG2771N0001LU, per tal de
separar les superfícies i finques objecte de desenvolupament urbanístic, de les afectades a
instal·lacions associades a l’explotació de la central hidroelèctrica de Talarn:
-

Tomo 653, Libro 37, Foli 165 vto., Finca registral 1948 de 4.940 m2, es segrega 920
m2.
Tomo 641, Libro 36, Foli 95, Finca registral 1893 de 5.900 m2, es segrega una porció
de 2.250 m2 i una altra de 260 m2.
Tomo 761, Libro 43, Foli 16, Finca registral 2565 de 6.100 m2, es segrega una porció
de 3.660 m2.
Tomo 761, Libro 43, Foli 20, Finca registral 2569 de 3.100 m2, es segrega una porció
de 1.640 m2 i una altra de 1.130 m2.
Tomo 761, Libro 43, Foli 21, Finca registral 2570 de 13.160m2, es segrega una porció
de 1.920 m2 i una altra porció de 5.326 m2.
Tomo 358, Libro 21, Foli 62, Finca registral 2371 de 2.220 m2, es segrega una porció
de 430 m2.

FER CONSTAR que tant les finques matriu, com les porcions segregades de cadascuna d’elles,
mantenen la seva qualificació urbanística: sòl urbà-zona D, zona industrial Fecsa i altres
propietats incloses en àmbit pendent de desenvolupar per Pla de Millora Urbana.
L’obtenció de llicència de segregació no suposa cap dret d’edificar fins que les finques
resultants del Pla de Millora Urbana, assoleixen la condició de solar edificable en sòl urbà.

Pla de Millora Urbana, assoleixen la condició de solar edificable en sòl urbà.
3.5.-En data 04/06/2012, els serveis tècnics van realitzar visita a la parcel·la 22 del
polígon 3, on es troba l’explotació ramadera XXXXXX, degut a les queixes del veí
col·lindant sr. XXXXX (edificació amb habitatge), especialment perquè al límit entre
les dues finques sempre està ple de fems, amb les conseqüents molèsties, i així mateix,
es provoca molèsties a causa de ventiladors a la nit.
En data 12/05/2010 la Junta de Govern, va concedir a l’empresa XXXXXXX, llicència
urbanística per la construcció d’un femer, i així mateix, va proposar l’atorgament de
llicència ambiental de l’explotació ramadera (oví, boví, cabrum i equí), condicionada al
compliment de diferents condicionants, entre aquestos, al compliment de les mesures
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contemplades a l’avaluació presentada i de les contingudes a l’informe integrat de
l’OGAU, del Departament de Medi Ambient.
En data 03/08/2012, el sr. XXXXXXXX, presenta documentació amb la denúncia a
l’empresa XXXXXXX, pels punts anteriorment exposats.
En data 10/10/2012, el Ple va REQUERIR a XXXXXX, perquè de forma immediata
aportés a l’acta de control inicial de l’activitat per verificar que s’han dut a terme les
mesures previstes a llicència ambiental i a l’informe integrat de l’OGAU, per
iniciar/continuar l’activitat, així com la documentació tècnica de les dimensions
realment executades del femer.
En data 23/11/2012 XXXXXXX, presenta acta de control inicial parcial realitzat per
XXXXXXXXX, de data 21/09/2012, amb resultat de favorable sense incidències.
En data 10/10/2012, el Ple va REQUERIR A XXXXXXX, perquè en el termini de 2
mesos havia d’instal·lar un element perquè impedeixi que els fems dels animals que
s’acumulen a diari caiguin a la parcel·la veïna. Aquest element haurà d’estar ubicat al
llarg del límit de les dues finques i realitzat amb materials i formes adequades.
El Ple de data 05/12/2012, va recordar a XXXXXX, el requeriment per la instal·lació
d’un element que impedeixi que els fems dels animals que s’acumulen a diari caiguin a
la parcel·la veïna.
El sr. XXXXXXX i XXXXX, lletrat del sr. XXXXXX, insta a l’Ajuntament de Talarn a
fer complir a XXXXXX, els requeriments establerts a la llicència atorgada.
Els serveis tècnics en visita realitzada el 04/02/2013, han comprovat la realització de
mur d’obra ceràmica de més de 150 cm d’alçada a tot el llarg del límit amb la parcel·la
veïna núm. 22 del polígon 3 i que les obres es troben pràcticament finalitzades a la data
de la vista.
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. DONAR PER COMPLIMENTAT el requeriment realitzat a XXXXXX pel
que fa a la construcció d’element que impedeix que els fems caiguin a finca veïna.
SEGON. SUGGERIR a XXXXXX, que per una millor integració paisatgística del mur
de separació, realitzi un acabament del mateix amb pintura de sulfat de ferro.
TERCER. RECORDAR a XXXXXX, que manca presentar la documentació tècnica de
les dimensions realment executades del femer.
QUART. COMUNICAR el contingut del present acord al sr. XXXXXX i al seu lletrat.
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INTERVENCIONS: El sr. Cirera manifesta que l'abstenció del seu grup a les obres del c. Pau
Coll 13, ja ha estat exposat en diferents ocacions, doncs en un mateix solar i nom s'ha fet
moltes obres que suposen rehabilitació, i han pasat amb un comunicat. El sr. Alcalde li recorda
que en aquest immoble es va aprovar una divisió horitzontal , i es tracta d'obres en cada
habitatge.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 03/2013, amb 40 de les mateixes, per un import
total de 6.320,01€ . 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 abstencions
(CIU).
Intervencions Ple: El sr. Cirera exposa que s'abstenen per que fa temps que van demanar còpia
d'una factura i aclariments que no han estat atesos, no es que no estiguin d'acord amb les
factures; també en relació a les obres de la piscina no han trobat tota la despesa.
5.-DECRETS D’ALCALDIA.
Donat compte el Ple dels següents Decret d’Alcaldia: Num. 11 de 13/03/2013 de resolució
d'expedient disciplinari contra el sr. XXXXXXX, pel qual es sanciona per un periode de sis
mesos de suspensió de lloc de treball i sou per incompliment de les obres, i altre periode de sis
mesos per atemptat greu contra la dignitat de regidor. Num. 12/2013 de 15/03/2013 de
concessió de llicències d'ús privatiu de les instal·lacions del viver d'empresa a diferents
empreses i autònoms. Num. 13/2013 de 27/03/2013, d'execució de les obres de "Substitució de
canonada de subministrament d'aigua potable al nucli de Talarn", mitjançant contracte menor
per part de l'empresa XXXXXXXX., per un import de 24.684,06 € més IVA i unes millores
d'obra per un import de 5.001,98€ més iva. Num. 14/2013 de 27/03/2013, d'execució de les
obres "Substitució de tram de xarxa de sanejament trencat per esllavissada al camí de la
ruqueta", mitjançant contracte menor per part de l'empresa XXXXXXX, per un import de
14.876,04 € més IVA i unes millores d'obra d'un import de 7.131,50€ més iva.
INTERVENCIONS: El sr. Cirera manifesta que no està d'acord amb aquest tipus
d'adjudicacions d'obra, doncs caldria tenir en compte als contractistes de la població, doncs son
moments difícils. El sr. Alcalde contesta que xxxxxx es una empresa especialitzada en
canalitzacions d'aigua, i no hi ha empreses a la zona que facin aquest tipus d'obra; d'altra banda,
es va preguntar a altres contractistes i no estaven interessats.
El sr. Cirera manifesta en relació a la resolució de l'expedient disciplinari, que no està d'acord
per trobar-lo desmesurat i falta de moral, i més si es per insults a regidor.
6.-APROVACIO REGLAMENT MERCAT.
Explica l’ Alcalde que des de la corporació municipal s’ha impulsat la creació d’un mercat
setmanal i vista l' obligació de la corporació municipal de regular les activitats que es porten a
terme en el municipi.
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
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d’activitats i prestar el serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i les
aspiracions de la comunitat de veïns.
Vist també que l’article 66.3.g) de l’esmentat 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 estableix com a
competència pròpia dels municipis els abastaments, els escorxadors, les fires, els mercats i la
defensa d’usuaris i consumidors.
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER.- Aprovar incialment el Reglament municipal per a la venda no sedèntària al mercat
setmanat i al mercat de productes agroalimentaris de proximitat 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.
7.-DESPATX ASSUMPTES.
Es dona compte el Ple de la sol·licitud de subvenció a la Diputació de Lleida adreçada als ens
locals signataris del Pacte d'Alcaldes per la redacció del Pla d'Acció d'Energia Sostenible.
Es dona compte el Ple de la comunicació de dades relacionades amb el Informe d'Evaluació de
compliment dels objectius de la Llei orgànica 2/2012, corresponent al Pressupost 2013.
8.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Que considera greu que el Consell Comarcal del Pallars Jussà, no hagi subvencionat la fira de
vi, que té el nom de Pirineu, no el del poble com la majoria, i on es posa en valor un producte
autòcton on s'està esforçant tanta gent, i a més es una promoció del Pirineu.
- En relació a la xarxa wifi, en breu estarà en marxa, prèvia inscripció a la Comissió nacional de
telecomunicacions.
- Que el proper 13 de juliol, tindrà lloc l'actuació dins del marc del Festipallars, si bé s'intentarà
que sigui alguna cosa més que un concert, i tingui un caire més cultural.
- En relació al reglament del mercat, l'aprovació del reglament ve donat també per incentivar la
venda de productes de proximitat, i a més que tingui sortida el producte final de la gestió dels
horts familiars.
- En relació a la planta de desinfecció, en breu es comunicarà al Consell Comarcal, que està fora
de servei, fins que hagi una col·laboració pel seu manteniment a nivell comarcal; son unes
instal·lacions executades per la CHE que ni tant sols surten al plànol d'aquests serveis. Pel que
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fa a certs impostos (IAE, IBI,...) de l'embassament hi ha un repartiment entre varis municipis, en
canvi per mantenir aquests servei no hi ha solidaritat, per aquest motiu s'ha tancat, i així serà
comunicat.
- Informa que el passat 3 d'octubre, es va convidar a la Casa Real per l'assumpte de l'AGBS i
d'altres, i a hores d'ara es te coneixement que venen a la Central hidroelèctrica però no a
l'Ajuntament, a pesar de la insistència. Proposa que si no es pot reconduir el tema i no ve a
l'ajuntament i al poble, assistir a l'acte a la central si be manifestar-li que aquest fet es un
menyspreu al veïns, es manifesten d'acord tots els membres del consistori. El sr. Rosell
comenta que l'Alcalde de l'Ajuntament de La Torre, també esperava la visita i ara no hi va.
- Informa de la inauguració demà divendres del viver d'empresa, així com l'acte de lliurament de
llicències als usuaris.
- El sr. Alcalde felicita efusivament i agraeix a la població en general per la participació en la
processó, caramelles i altres actes de la passada setmana santa.
- En relació a l'expedient disciplinari del sr. XXXXXX, el mateix s'ha instruït per personal
extern a l'ajuntament, i no creu que sigui correcte acusar-lo de falta de moral a l'equip de
govern, ans al contrari, volen que els recursos del poble s'utilitzin correctament; el
comportament del sr. XXXXXX ha estat un continu de faltes de respecte, per no dir de la feina
no feta i també de la feina feta.
9.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera, sol·licita poder participar en les licitacions que es celebrin.
El sr. Cirera, informa que surt aigua del dipòsit nou i baixa per la cuneta. El sr. Alcalde informa
que amb les obres que s'estan realitzant es solucionarà.
El sr. Alcalde posa de manifest que s'està ultimant el procés de recopilació de dades dels horts
familiars per poder fer les corresponents assignacions.
El sr. Alcalde presenta a tots els assistents, el projecte per la rehabilitació de la pista
poliesportiva i ampliació de la zona esportiva.
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

