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ACTA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TALARN EL CINC
DE DESEMBRE DE 2012.
Talarn, 14 de desembre de 2012.
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 ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-CREACIO VIVER D'EMPRESES, REGLAMENT D'ÚS I OF. PREU PUBLIC.
6.-DESPATX ASSUMPTES: Adhesió Secció Amic Muntanya.
7.-INFORMES.
8.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió ordinària de 14/11//2012. 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 on sessió on se’ls culpava de l’anul.lació de la Comissió
Informativa.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
-De la Direcció General de Protecció Civil, posta en marxa de la Campanya de sensibilització
davant el risc de nevades.
-Del Servei per a la prevenció de la contaminació acústica i lluminosa, de la Direcció General
de Qualitat Ambiental, ha elaborat unes guies per a la gestió i l'avaluació de la contaminació
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acústica i material divulgatiu i formatiu adreçat a escoles i els ciutadans en relació a les bones
pràctiques per a minimitzar el soroll.
-Del Institut d'Estudis Ilerdencs, l'atorgament de 1100 € en concepte d'ajuts per a biblioteques
per les despeses d'adquisició de llibres per la sala de lectura a la sala sociocultural.
-De la Casa de S.M. el Rey, acceptant la invitació a visitar la comarca amb motiu del centenari
de l'inici de les obres de l'embassament de Sant Antoni, per la propera primavera.
2.2.-El Ple acorda per unanimitat:
2.2.1.-RECOLZAR, la moció aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Tremp en sessió de
07/11/2012, en relació amb les bases reguladores i d'execució del PUOSC 2013-2016.
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. Vistes la sol·licitud de llicència de gual permanent,
Atès que el local te capacitat per l’entrada/sortida de vehicles, i vistos els corresponents
informes, per unanimitat s'acorda:
AUTORITZAR la concessió de les següents llicències de gual permanent:
TITULAR
XXXXXXX

LOCAL
XXXXXXX

CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT:
La llicència s'atorgarà a precari per raons d’interès públic, d’urbanització i d’ordenació
del trànsit.
- La llicència tè caràcter discrecional i podrà ser revocable temporal o definitivament per
necessitat d’urbanització, de regulació del trànsit, o altres d’interès públic.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que consideri
necessàries, per canvi de circumstàncies en la via pública o per raons d’interès públic,
previ informe tècnic i audiència de l’interessat, sense haver-hi lloc, en cap cas, a
indemnització o compensació de cap mena.
- Si la llicència es revoqués definitivament, les actuacions de reposició aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
- La llicència de gual comporta automàticament la comunicació de llicència d’obres quan
aquestes siguin necessàries per a l’adequació o senyalització del gual corresponent,
d’acord amb les oportunes indicacions tècniques referents als elements urbans a emprar.
- L’Ajuntament, en tot moment, podrà comprovar la correcta execució de les obres del
gual així com la seva conservació.
APLICAR l’import de 35 €/anuals, en concepte de Taxa per entrada de vehicles a través de la
via pública/voreres: gual permanent, i 24 € en concepte de Taxa per lliurament de les plaques de
gual permanent.
-
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3.1. Restar assabentats de les següents COMUNICACIONS PREVIES D’OBRES MENORS
per part dels grups GT-Reagrupament i PSC-PM i en contra per part del grup CIU pel
procediment establert:
PROMOTOR
XXXXXXX

OBRA
Refer el mur perimetral o de tancament de la parcel·la XXX del
polígon X, caigut a causa de les filtracions del canal de rec i de
bassa colindan. Lar reconstrucció i alçada haurà d'esser igual a
l'existent.

3.2.-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. Ivan
Campos (edificació amb habitatge), especialment per que 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 contemplades a
l’avaluació presentada i de les contingudes al informe integrat de l’OGAU del Departament de
Medi Ambient.
En data 03/08/2012, el sr. XXXXXXXX, presenta documentació amb la denuncia a l’empresa
XXXXX, pels punts anteriorment exposats.
En data 10/10/2012, el Ple va REQUERIR a XXXXXX, per que de forma immediata aportes
l’acta de control inicial de l’activitat per verificar que s’han dut a terme les mesures previstes a
la llicència ambiental i al 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 XXXXXX, presenta acta de control inicial parcial realitzat per EAC
DEKRA-AMBIO SAU, de data 21/09/2012, amb resultat de favorable sense incidències.
En data 10/10/2012, el Ple va REQUERIR a XXXXXXX, per que en el termini de 2 mesos
havia d'instal·lar un element que 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.
A data d'avui no consta que s'hagi executat aquestes obres.
El Ple, per unanimitat dels presents acorda:
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
RESTAR ASSABENTATS de l’acta de control inicial parcial de l’activitat per verificar que
s’han dut a terme les mesures previstes a la llicència ambiental i al informe integrat de
l’OGAU, per iniciar/continuar l’activitat, i TRAMETRE la documentació necessària a la
OAGAU.
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RECORDAR a XXXXXXX, que manca presentar la documentació tècnica de les dimensions
realment executades del femer.
COMUNICAR a XXXXX, que l'activitat d'explotació ramadera (50 vedells d'engreix, 800
ovelles d'engreix, 30 cabres d'engreix i 15 cavalls d0engreix), situada al la parcel.la 20 i 21 del
polígon 3 i parcel.la 161 del polígon 4, d'acord amb l'article 51 de la Llei 9/2011, de 29 de
desembre de promoció de l'activitat económica, ha sofert un canvi de règim de control
ambiental, passant a regir-se pel règim de comunicació. No obstant per garantir la seguretat
jurídica dels procediments d'activitats ramaderes subjectes amb anterioritat a llicència
ambiental, se'ls aplicarà el règim de control establert a la respectiva llicència
3.3. CONCEDIR a la sra. XXXXXXXXX , llicència urbanística per enderrocar un cobert /paller
d'acord amb el projecte i direcció d'obres de l'arquitecte tècnic Albert Altisent . al carrer XX,
havent de donar compliment a les següents condicions:
- Caldrà presentar el projecte visat, o en el seu cas, certificació del col·legi professional
corresponent.
- Caldrà aportar un plànol d'estat t actual en planta i alçats que representin l'estat actual i la
forma general de l'edificació- Caldrà presentar el full d'estadística d'edificació i habitatge.
- S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública
com boques de reg, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents a façana i
àrea d’influència, per tal d’evitar el deteriorament. S’haurà de mantenir la seguretat en tot
moment dels vehicles i vianants que circulin per la vi pública.
- 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.
APLICAR l'import de 28,99 € 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.CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, llicència urbanística per la rehabilitació de la coberta de
l'edifici existent aïllat a lC. Font de Caps 42 d'acord amb el projecte i direcció d'obra de
l'arquitecte Genis Rota Acin, visat pel seu col·legi professional, havent de donar compliment a
les següents condicions:
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- Es tracta d'una substitució de la coberta actual, i no produirà cap augment de volum, ni de
superfície construïda; l'espai sota coberta no te cap us específic ni cap accés des de la planta
inferior,només disposa d'un accés per a manteniment d'aquest espai.
-Abans de l'inici de les obres, caldrà aportar la següent documentació:
. Document d'estadística d'edificació i habitatge complimentat i signat.
. En el projecte s'enuncien les exigències bàsiques segons CTE que acomplirà la coberta,
però manca justificar quina solució constructiva es farà servir per assolir aquest requisits.
Per tant manca aportar les justificacions d'acompliment de les exigències dels apartats:
a) DB-SI, propagació exterior fent referència a la coberta, justificar la resistència al foc
de l'estructura que forma la coberta segons solució adoptada.
b) Justificació de l'acompliment de les exigències establertes en el DB-HS1, protecció
front la humitat fent referència a la solució constructiva adoptada.
c) DB-HS3 qualitat de l'aire, la coberta presentada no hi té instal·lada cap mena de
xemeneia. Si no fos així aportar descripció d'ubicació, dimensions i justificació
d'acompliment d'aquest document bàsic.
d) El DB-HS5 li es d'aplicació quan a la recollida d'aigües de la coberta.
.Manca marcar a les seccions generals de l'edifici la seva alçada general.
- Abans de l'inici del desmuntatge de la coberta existent, s'haurà de concertar visita conjunta
amb els serveis tècnics de l'ajuntament. Així com en el moment de col·locació del bigam i abans
de l'inici del cobriment i tancat de la coberta, s'haurà de concretar una segona visita conjunta
amb els serveis tècnics de l'ajuntament.
- Donat que es tracta d'un sòl urbà no consolidat pendent de desenvolupament del corresponent
polígon d'actuació urbanística, i tenint en consideració que aquesta unitat existeix des de 1985 i
actualment ni els propietaris ni l'ajuntament tenen la intenció d'iniciar aquest tràmit, es
considerarà que les obres que es pretenen dur a terme son per mantenir el bon estar de l'edifici
ja existent, tenint present que aquestes obres no suposaran un increment en el valor de
l'edificació en el moment de desenvolupament del polígon d'actuació urbanística, o en cas
d'expropiació.
-

-

-

Els elements emergents de la coberta hauran d’estar un metre per sobre del carener de la
coberta o de qualsevol volum lindant.
D’acord amb l’article 47.10 de les NSP, les aigües de pluja del llosats i terrats seran
recollides mitjançant canals i baixants i conduïdes fins la xarxa general de clavegueram.
D’acord amb l’article 47.15 de les NSP, les façanes que impliquin el seu arrebossat o el seu
condicionament, implicaran l’obligatorietat de pintar-les. El color de la pintura a utilitzar en
els paraments de façana haurà de contenir forçosament component grisa o terrosa. S’exclou
especialment, prohibint-se el seu ús, el color blanc.
S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública
com boques de reg, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents a façana i
àrea d’influència, per tal d’evitar el deteriorament. S’haurà de mantenir la seguretat en tot
moment dels vehicles i vianants que circulin per la vi pública.
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.
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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.
- 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 119,20.-€ 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 impost
d’acord amb el disposa les NSP.
3.5.-El Ple de data 07/12/2011, va acordar REQUERIR al sr. XXXXXXXX, per que sol·licites
llicència urbanística pels treballs executats al camí dels Seixos des de la ctra. de l'AGBS, cap a
les finques XX4 i XX del polígon X, 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. XXXXXXXX, 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. XXXXX, va deixar constància de la seva negativa per la modificació
de l'esmentat camí.
Vistos els informes que obren a l'expedient,
El Ple per unanimitat acorda:
PRIMER. Incoar l’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, que s’han realitzat pel Sr. XXXXXXXXX al camí del Seixos des de la
Ctra. AGBS a les finques XX i XX del polígon X.
SEGON. Donar audiència al Sr. XXXXXXXX, per un termini de quinze dies perquè es presenti
a les dependències d’aquest Ajuntament i examini l’expedient als efectes de que pugui al·legar i
presentar els documents i justificacions que estimi pertinents, conforme a l’article 268.2 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei urbanística de
Catalunya.
Intervencions:
En relació a l'expedient de restauració de la realitat física del camí dels Seixos, el sr. Cirera, fa
explicació dels fets de la modificació del camí de referència, i que efectivament es fa realitzar a
un altre nivell, realitzant un nou accés per altre lloc. El sr. Alcalde exposa que el que es pretén
es que amb el camí estiguin d'acord tots els veïns i no es el cas; d'altra banda, pel que fa a l'antic
camí de la font, es vol que sigui transitable i per tant cal netejar-lo per que així ho volen els
veïns.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 12/2012, amb 53 de les mateixes, per un import
total de 21.742,89€. 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 vots en
contra (CIU).
Intervencions Ple: El sr. Cirera es manifesta en contra de la de la important despesa que suposen
en el seu conjunt la relació de factures, totes elles de despesa corrent.
5.-CREACIO VIVER D'EMPRESES, REGLAMENT D'ÚS I OF. PREU PUBLIC.
Atesa la Memòria per a la creació d’un viver d’empreses, considerant-lo com a servei públic de
viver d'empreses, l'activitat del qual és assumida com a pròpia per aquest Ajuntament, que
tindrà com a finalitats bàsiques proporcionar un espai compartit per a la ubicació temporal de
l'autocupació, d'empreses de nova creació, empreses consolidades, així com empreses en procés
d'implantació o consolidació, per així, assentar població i promocionar el desenvolupament
econòmic de la població; en definitiva busca la creació de riquesa i nous llocs de treball.
Vist l’expedient relacionat amb l’aprovació del Reglament del servei públic i per a l'ús de les
instal·lacions del viver d'empreses de Talarn.
Vist l’expedient relacionat amb l’aprovació de l’Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per
l'ús de les instal·lacions del viver d'empreses de Talarn.
Vistos els informes que figuren a l'expedient.
El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 vots en
contra (CIU), acorda:
Primer. Aprovar inicialment la Memòria justificativa de la creació del servei públic municipal
de viver d'empreses i de la seva forma de gestió directa, l'activitat del qual és assumida com a
pròpia per aquest Ajuntament.
Segon. Aprovar inicialment el Reglament del servei públic i per a l'ús de les instal·lacions del
viver d'empreses de Talarn.
Tercer. Aprova inicialment l’Ordenança fiscal reguladora del Preu públic per l'ús de les
instal·lacions del viver d'empreses de Talarn.
Quart. Els acords esmentats es sotmeten al tràmit informació pública, durant el període de trenta
dies, comptadors des de l'endemà a la data de la publicació de l'anunci al BOP de Lleida,
durant l'esmentat termini es podran formular les al·legacions o reclamacions que s'estimi
adients. Si no se'n formula cap, els acords referits esdevindran tàcita i definitivament
Cinquè. Facultar el sr. Alcalde President d’aquest Ajuntament, perquè en nom i representació
del mateix, signi la documentació necessària per donar compliment al present acord.
Intervencions:
El sr. Rosell, informa que ja s'ha creat un viver d'empreses a l'antic CITA; continua el sr. Cirera
dient que si el Consell ja té un viver d'empreses, que a més té subvenció de la Diputació,
aquesta despesa no es caldria realitzar per part de l'Ajuntament, i més si les empreses que
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s'instal·len son de fora, si fossin del municipi s'entendria. D'altra banda, amb els preus públics
aprovats no es podrà pagar ni la llum.
6.-DESPATX ASSUMPTES: Adhesió Secció Amic Muntanya.
6.1. ADHERIR-SE a la Societat d'Amics de la Muntanya, entitat excursionista de Tremp
fundada per promoure el coneixement del patrimoni natural i cultural del Pallars Jussà, i dels
esports de muntanya.
6.2. Donat compte el Ple del següent Decret d’Alcaldia: Núm. 17/2012 de 21/11/2012, pel qual
s'ordena a la sra. XXXXXXX, l'execució de diferents obres a l'immoble del C. XXXXXX pels
perills de despreniments sobre la via pública, amb perill d'esfondrament del portal de Caps.
7.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació a la relació de factures, informa que totes estan a la disposició dels regidors pel seu
estudi, per la qual cosa no pot dir que no estan clares, doncs poden demanar explicacions quan
vulguin. El sr. Cirera contesta, que el seu grup no està d'acord amb la forma d'actuar, doncs han
demanat factura de despeses exagerades i encara no els hi ha estat presentada.
- En relació al viver d'empreses, replica al sr. Cirera exposant-li que primer hauria de saber
quines empreses hi ha instal·lades, i en relació al viver del Consell, es cosa d'ell, i si aquest el
vol fer a Talarn, per ell d'acord, però a Talarn també i més quan les gestions les van començar
primer, tot explicant que al viver d'empreses de Talarn hi ha empreses de Talarn i de fora.
- En relació a l'ordre d'execució C. Pau Coll 33, informa que s'ha iniciat aquest expedient a
causa del mal estat de l'edificació, i per intentar conservar-lo, doncs està catalogat per les
Normes subsidiàries; a més ha sol.licitat ajuda a la Subdelegació del Govern i ha estat intentant
trobar inversors.
- En relació al cablejat de Casa Navarra, en breu s'arranjarà.
- En relació al Camí de les Insules, s'ha arranjat el mateix doncs es va fer malbé a causa de les
obres de regadiu.
- En relació als dipòsits d'aigua, s'està realitzant un estudi pel manteniment dels mateixos de
forma més acurada, i per tal que la despesa de manteniment sigui inferior; afegeix, que aquest
estudi el farà per una empresa del viver on treballa una persona del poble.
- Que en breu es signarà un conveni amb l'Escola de Relacions Públiques, mitjançant el qual
Laura Rabasa, podrà fer les seves pràctiques a Talarn.
- En relació als temes pendents amb Congiac, sembla que aviat seran resolts.
- Que ha estat en contacte amb el Bisbat per tractat l'estat del campanar de l'esglesia, i arribar a
algun acord per realitzar certs arranjaments; també amb patrimoni de la generalitat.
- En relació al mercat de diumenge, s'està elaborant un reglament per que el mercat sigui més
ampli, si be encarat més a un caràcter artesanal.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

- Que durant el primer trimestre, es rebrà un estudi d'empresa de telefonia per tal de disposar de
xarxa wifi a la població i als Nerets, amb més senyal i més barata.
- Com a mesura preventiva de nevades i gel s'ha demanat sal, i es troba dipositada al pobla i als
Nerets.
- En breu s'instal·laran al pati del col·legi, els fanals que es van treure del Portal de Sols.
- Informa que la concessió de subvenció per part de la Diputació de Lleida, d'una subvenció per
la substitució de la canonada d'aigua de Font de Caps.
- Informa que durant els actes de Nadal, s'inclou un concert de l'Orfeó de Tremp, i atès que
l'església es tan freda s'està mirant un canó d'aire calent.
- Que en breu es repartirà una circular informativa sobre l'ordenança per la tinença d'animals,
així mateix s'instal·laran cartells i papereres, atès que l'ajuntament està fent un gran esforç,
també demana correspondència i col·laboració als ciutadans.
- Informa que a final de gener es celebrarà una reunió amb Endesa, per tractar l'assumpte
relacionat amb la segregació de la Central Nerets i sembla ser que va per bon camí. Igualment
informa que el proper dia 13 s'inaugura l'exposició "Pallars il·lumina Catalunya".
- Informa del conveni amb l'AGBS per tal de poder disposar d'una nau per que es posin ovelles
que netejaran el sotabosc de la zona.
- Han assistit a una Fira de biomassa a Valladolid, on van participar en vuit reunions, on es va
tractar l'aprofitament de boscos, la neteja, etc.
- S'han demanat més composteres per qui ho va sol·licitar, i encara queda una per si es d'interès
d'algú.
8.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera, exposa en relació al viver d'empreses que mai han estat informats de res i per tant
no saben si hi ha gent del poble o no.
El sr. Alcalde, informa que durant un any i mig va haver Comissions informatives, i haguessin
estat informats de tots els temes, però aquests van acabar com va acabar; es va oferir a fer una
reunió quan volguessin. El sr. Cirera diu que l'estaven esperant des de Nadal i per aquelles dates
no es va poder fer. Contesta el sr. Alcalde que per aquells dies no anava be, però havia més dies
abans i desprès.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
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

