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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL SIS DE FEBRER DE 2013.
Talarn, 6 de febrer 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 ACTES.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-MOCIONS.
6.-DESPATX ASSUMPTES.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIES ACTES
Vistes les actes de les sessions extraordinària de 23/01/2013, ordinària de 09/01/2013,
extraordinària de 24/12/2012, extraordinària de 29/10/2013 i extraordinària de 27/02/2012. El
Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM )i 3
abstencions (grup CIU), acorda l'aprovació de totes elles, excepte l’extraordinària de 27/02/12
que s'aprova per unanimitat. 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, relació de manteniment i control dels cloradors
corresponents al mes de desembre 2012.
-Del Cos d'Agents Rurals, acta envers abocament de pneumàtics a finca rustica.
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-Del Servei Territorial de Carreteres, comunicant el tall indefinit de sobrant de carretera per
deteriorament greu del pont sobre el barranc de Palau, mentre no es dugi a terme les valoracions
i actuacions pertinents per evitar perill als usuaris.
-Del Servei Territorial de Transport de Lleida, comunicant la sol·licitud de l'Alsina per
modificar les condicions de prestació del servei Barcelona-eth Pont de Rei.
-De l'Associació AMESETE (Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejercito de
Tierra Español).
-De la sra. XXXXXX, sol·licitant autorització per xurreria per la festa major.
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 dels grups GT-Reagrupament i PSC-PM i en contra per part del grup CIU
pel procediment establert:
PROMOTOR
XXXXXX

OBRA
Traslladar el comptador de subministrament elèctric a façana
al Portal de Caps 3.

3.2. CONCEDIR a la COMUNITAT DE PROPIETARIS C. FONT DE CAPS 15-25, llicència
urbanística per la construcció d'escollera per a la substitució de part de mur existent a la part de
darrera del C. Font de Caps 15-25, d'acord amb el projecte i direcció d'obres de l'arquitecte
tècnic XXXXX, havent de donar compliment a les següents condicions:
- El perfil transversal existent haurà de ser el mateix que l'autoritzat en la llicència d'obres
major per la construcció de l'edificació, de tal forma que la planta dels aparcaments continuarà
estant soterrada menys l'espai ocupat per les reixes de ventilació.
-Donat que el terreny ja no es el natural, sino que ha sofert obres ,s'haurà de preveure una
recollida d’aigües de la part no edificada per a no perjudicar el terreny inferior; atès que no es
pot considerar que li sigui d'aplicació el punt 1 de l'article 546-9 del llibre cinquè del Codi Civil.
-Si al peu del mur hi ha actualment una segla o canal de reg,aquest s'ha de mantenir i reparar en
el cas que les obres el malmetin.
- 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

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

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 475,49 € 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.
3.3.- CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, llicència urbanística per la construcció de magatzem
agrícola a la parcel·la 242 del polígon 5 de 18,80 m x 12,50m., d'acord amb el projecte i
direcció d'obres de l'arquitecte XXXXXXXX, visat pel seu col·legi professional, havent de
donar compliment a les següents condicions:
-

-

-

-

-

-

-

L'ús de l'edificació serà exclusivament agrícola, i es construirà d'acord amb el projecte en
una única planta i coberta inclinada a dues aigües i amb una alçada de 3 m a ràfec i 4,60 al
carener; així mateix es construirà a més de 3 metres de l'eix del camí..
Caldrà donar compliment als paràmetres del Pla Territorial del Pirineu, disposició
transitòria primera, i en especial:
.Implantació. Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la
integració paisatgística, s'avaluaran diverses alternatives d'emplaçament i se seleccionarà la
més adient en relació amb el paisatge.
.Proporció. Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge,
de manera que s'evitin o es fraccionin aquelles que, per la seva grandària, constitueixin una
presència impròpia i desproporcionada.
.Tractament exterior. Serà obligatori el tractament com a façana de tots els paraments
exteriors de les edificacions, sigui quina sigui la seva finalitat, i com a materials
d'acabament només s'utilitzaran aquells que presentin colors i textures que harmonitzin amb
el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos estranys en la seva imatge dominant.
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 1.073,22 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, es estricta aplicació de l’ordenança fiscal vigent. La llicència no es considerarà

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

concedida fins que no s’hagi abonat el corresponent el c corresponent impost d’acord amb el
disposa les NSP.
3.4.-A proposta del sr. Antoni Cirera, que es recolzada per unanimitat DEIXAR SOBRE la taula
per un millor estudi, l'expedient relacionat amb la legalitat urbanística de les obres executades al
C. Pau Coll 19, per part del sr. XXXXXXX.
3.5.-NOTIFICAR A XXXXXXXXXX, que la instal·lació de planta fotovoltaica fixa
connectada a xarxa, a implantar a les parcel·les 40, 41 i 46 del polígon 4, està sotmesa d'acord
amb la Llei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats a
REGIM DE COMUNICACIÓ (Annex III,grup 1, subgrup 12. instal·lacions fotovoltaiques amb
una superfície inferior a 6 hectàrees i potencia superior a 100 kW.
3.6. .- La Direcció General de Regulació, Planificació i Recursos Sanitaris del Departament de
Salut, en data 03/07/2012 va resoldre autoritzar la instal·lació d'una farmaciola a Talarn, al
local situat a la Pl. Anna Ma. Janer/ dels Arbres s/n i atorgar la titularitat de la mateixa a la sra.
XXXXXXX i així mateix va establir l'horari.
La Junta de Govern, per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. RESTAR ASSABENTAT de la comunicació d’exercici d’activitat innòcua
destinada a FARMACIOLA, a la planta baixa de la Pl. Anna Ma. Janer/dels Arbres s/n,
presentat per la sra. XXXXXXXX, d’acord amb el projecte de llicència d’activitat en règim de
comunicació, redactat per l’enginyer tècnic industrial sr. XXXXXXXX i visat pel seu col.legi
professional.
1)Caldrà donar compliment al següent:
- Caldrà presentar una certificació signada per tècnic competent on s’acrediti que es compleixen
els requeriments, les emissions i les condicions tècniques determinades per la normativa
ambiental i al projecte.
2) Inscriure l’activitat al Registre municipal d’activitats.
3) Fixar la capacitat màxima de l’establiment en 10 persones.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 14/2012, amb 20 de les mateixes, per un import
total de 11.801,11€ amb efectes a 31/12/2012 i la relació 01/2013, amb 52 de les mateixes, d'un
import total de 12.989,23€. 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 no veu clares certes factures, així mateix ha demanat
unes factures d'una despesa que encara no li han donat; continua pensant en que hi ha una
despesa excessiva, com de senyals de trànsit, doncs potser no seria necessari per un poble petit;
també hi ha d'altres, com de la XXXXXX (de mil i pico), altra del teulat del consultori, del que
no han vist la contractació; per tant no poden aprovar si no tenen informació, hi ha la factura
casi abans de començar les obres.
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5.-MOCIONS.

MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I DEL DRET A
DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
En els darrers anys, una majoria de forces polítiques i socials del nostre país, han
impulsat un procés de transformació de l’actual relació entre Catalunya i Espanya.
Conscients de la necessitat d’ampliar el nostre autogovern i d’acabar amb l’espoli fiscal
que patim, per poder afrontar de la millor manera possible els reptes del nostre futur.
Malgrat aquesta voluntat majoritària, l’Estat Espanyol ha reiterat la seva nul·la voluntat
de canvi. El procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Sentència del
Tribunal Constitucional en contra de la voluntat de la ciutadania Catalana expressada en
el referèndum de l’Estatut i els reiterats atacs a la nostra llengua, la nostra cultura i el
nostre autogovern, comporten una negativa constant a la voluntat d’evolució
democràtica del poble català.
El poble de Catalunya ha expressat la voluntat de fer un pas en davant i superar l’actual
situació de bloqueig que ens imposa l’Estat Espanyol. Les manifestacions del 10 de
juliol de 2010 sota el lema “Som una Nació, nosaltres decidim” i la del passat 11 de
setembre de 2012 sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa” són expressions clares
de la voluntat majoritària que tenim els catalans i catalanes per poder exercir el dret a
decidir el nostre futur com a poble.
En les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 25 de novembre de
2012 la ciutadania del nostre país va expressar d’una manera clara i majoritària la seva
voluntat d’exercir aquest dret a decidir.
Interpretant aquesta voluntat, el Parlament de Catalunya en data 23 de gener de 2013, en
la primera sessió de la X legislatura ha aprovat una DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I
DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, amb el següent redactat:
Proposta de Resolució d’aprovació de la Declaració de Sobirania i del dret a
decidir del Poble de Catalunya:
“Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva
identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català,
en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme
català té els seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de
la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més
autonomia fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de
Catalunya. La caiguda de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió,
comportà que Felip V abolís amb el Decret de Nova Planta el dret públic català i les
institucions d’autogovern.
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Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat
un espai comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i
promoure’l des del reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha
estat una constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un
primer pas en la recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de
Primo de Rivera. Amb la proclamació de la Segona República espanyola es constituí un
govern català el 1931 amb el nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un
Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim
dictatorial fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i
el Govern de Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de
l’Assemblea de Catalunya l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb
caràcter provisional, amb el retorn el 1977 del seu president a l’exili. En la transició
democràtica, i en el context del nou sistema autonomista definit per la Constitució
espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà mitjançant referèndum l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres eleccions al Parlament de
Catalunya el 1980.
En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i
jurídic. La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les
institucions de l’Estat Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal
Constitucional 31/2010, comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de
les voluntats col·lectives del poble català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per
una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total claredat en els aspectes
polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual
situació de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de
juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre
de 2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la
ciutadania envers la manca de respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de
Catalunya constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar
lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les
darreres eleccions al Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han
expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la
primera sessió de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de
Catalunya expressada democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici
del dret a decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
el seu futur polític col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
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– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de
subjecte polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà
escrupolosament democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el
respecte a totes elles, a través de la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana,
amb l’objectiu que el pronunciament que en resulti sigui l’expressió majoritària de la
voluntat popular, que en serà el garant fonamental del dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la
població i la societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per
a l’exercici del dret a decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i
el conjunt de la comunitat internacional.
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat
expressada en múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com
un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió
Europea, particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el
compromís amb l’estat del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i
l’aposta pel progrés econòmic, social i cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment
democràtic i l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa
el poble de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran
d’acordar i concretar els mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin
aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer
partícips actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques,
agents econòmics i socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els
mecanismes que garanteixin aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de
Catalunya.”
Pels motius anteriorment exposats,
El Ple per unanimitat dels membres legals ACORDA
Primer.- L'Ajuntament de Talarn expressa el seu suport a la DECLARACIÓ DE
SOBIRANIA I DEL DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA, aprovada el
23 de gener de 2013, en la primera sessió plenària de la X legislatura del Parlament de
Catalunya.
Segon.- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
MOCIÓ CONTRA L’ÚS LA TECNICA DE FRACTURACIÓ HIDRÀULICA
(FRACKING)
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En dates 27/09/2012 i 04/10/2012, es varen publicar sengles anuncis al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al Boletín Oficial del Estado, respectivament, relatius a la
sol·licitud dels permisos d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo.
El primer dels quals afecta 89.683 ha. la majoria de les quals es troben a les comarques
lleidatanes de l’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès.
Durant el termini obert per a presentar oposicions, per part d’aquells que es considerin
perjudicats per la sol·licitud d’aquests permisos d’investigació d’hidrocarburs,
formulats per l’empresa XXXXXXXXXXXX, diversos ajuntament lleidatans hi han
presentat les al·legacions oportunes.
Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en d’altres
casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs mitjançant la
facturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional (fracking).
Aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la fracturació de la
roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una tècnica de perforació mixta:
primer es perfora fins a 5000 metres en vertical i després es perfora en horitzontal (una
distància que pot arribar a varis kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un
seguit d’additius químics a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi
i ascendeixi a la superfície a través del pou. Part de la mescla injectada torna a la
superfície. Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas.
Tanmateix es fa necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la
superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.
Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important afectació
ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa referència a: l’excessiva
ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la contaminació acústica, la
contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús intensiu dels recursos hídrics, els
impactes a la biodiversitat o el risc de fenòmens sísmics.
Paral·lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a la nova
implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula específica i
adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica. I si bé és cert que els
projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en consideració la normativa de
protecció mediambiental existent, aquesta està fraccionada i no contempla la totalitat de
supòsits i qüestions que planteja aquesta tècnica.
A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o acords
com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9 d’octubre de
2012, en que va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalunya 2012-2020.
Amb aquest Pla es proposa el disseny d’un nou model energètic equilibrat basat a
garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i
amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de
les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la
utilització de l’energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui
sostenible. Igualment es fa una crida a la implicació de la societat civil en la construcció
del nou model energètic del país: formació, informació, participació i inclusió dels
sectors socials més desfavorits econòmicament.
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu,
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica mitjançant
la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per fer-les reals i

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a principis rectors de
l’activitat que els poders públics portin a terme.
Pels motius anteriorment exposats, el Ple per unanimitat dels membres legals
ACORDA
Primer.- L'Ajuntament de Talarn mostra el seu rebuig a la utilització de la tècnica de
facturació hidràulica (fracking), per a la investigació i extracció d’hidrocarburs, en
territori català.
Segon.- L'Ajuntament de Talarn insta al govern de la Generalitat de Catalunya, que
denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o concessió per a l’exploració,
investigació i explotació dels jaciments subterranis d’hidrocarburs en municipis
lleidatans, si utilitzen la tècnica de la fracturació hidràulica per a la seva extracció.
Tercer.- De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos d’investigació
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina sol·licitud ha formulat l’empresa
XXXXXXX.
Quart.- L'Ajuntament de Talarn donarà suport a les comarques i municipis lleidatans
que impulsin accions per a oposar-se a la utilització de la tècnica del fracking en el seu
territori.
Cinquè.- L'Ajuntament de Talarn insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, a que
constitueixi un grup d’experts amb l’encàrrec d’elaborar un informe, en base a la
literatura científica i a les decisions preses en altres països de referència, en que
s’avaluïn tots els riscos ambientals lligats a les tècniques de fracturació hidràulica o
d’altres similars destinades a l’explotació de gasos no convencionals, avaluant també la
seva viabilitat econòmica i els seus costos respecte l’ús de tecnologies renovables.
Sisè Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la mesa i
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya.
6.-DESPATX ASSUMPTES.
Donat compte el Ple dels següents Decret d’Alcaldia: Num. 01/2013, de 16/01/13, pel qual es
sol.licita un ajut a l'IDAPA per l'organització de la Fira del Vi del Pirineu; i num. 02/2013, de
16/01/13, pel qual es sol.licita al D. de TErritori i Sostenibilitat una subvenció per la
"substitució i millora de l'enllumenat públic".
7.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
-Agraeix a l'oposició la seva postura en la deliberació de les llicències; en canvi, no entén la
seva postura respecte a l'aprovació de les actes, com anècdota comenta que no han aprovat
l'acta del sorteig dels membres de la mesa electoral, tampoc aproven un acta on el sr. Cirera no
va assistir, li sap greu i troba incoherent la seva postura. El sr. Cirera afegeix que l'acta de
l'octubre no l'havien vist bé.
-Pregunta al sr. Cirera si ha portat el recull de premsa de la farmaciola, contesta que no, i
continua el sr. Alcalde dient que ell si els ha portat, llegeix varis articles i en cap s'esmenta cap
cost de lloguer del local de la farmaciola cap a l'ajuntament; una vegada més demana
coherència.
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-En relació a l'expedient disciplinari de XXXXXX, dona lectura a la declaració del mateix.
-De la visita de la Subdelegada del Govern, sra. XXXXX, van visitar Casa XXXXX i va
plantejar la possibilitat de compra; existeix 1% cultural, però cal que sigui declarat patrimoni
nacional; continua dient que efectivament la compra es factible, però la despesa per
l'arranjament es molt important.
-De la sol·licitud urgent d'entrevista amb el Mº de Defensa per tractar l'assumpte relacionat amb
la continuïtat de l'AGBS i alternatives. Respecte de la reunió a Lleida i a l'espera de la visita,
s'elaborarà un estudi de les repercussions a la comarca en cas de tancament.
-En relació a la convocatòria PUOSC 2013-2016, de la relació d'obres a incloure al mateix com
son: la separata de clavegueres d’aigües netes i brutes, l'ascensor de l'ajuntament, sala planta
baixa i planta soterrània per habilitar-lo com a consultori local, les parets del carrer de la Serra, i
la reconstrucció de la plaça del Moli i forn que també s'ha sol·licitat al Leader.
-De la sol·licitud al D. d’Ordenació i Territori de subvenció per l'eliminació de la contaminació
lluminosa, pel que fa al Carrer Manuel Carrasco, la carretera d'accés a Talarn i les lluminàries
del terra de la Pl. Castell.
-De la sol.licitud per a que Talarn opti a ser ubicació del món declarada Destinació Turística
Starlight per la UNESCO, amb aquesta distinció es valora la qualitat del cel per observar-hi les
estrelles i la capacitat científica i turística del territori.
-En relació al viver d'empresa, de la possibilitat d'instal.lar-se dues noves empreses (una
d'importacio/exportació de mobles i altra d'espectacles. En relació a aquest tema pel que fa al
viver d'empreses de Talarn i al Cita, s'ha arribat a un acord amb el Consell Comarcal del Pallars
Jussà, i d'aquesta forma el viver d'empresa serà a Talarn, amb dues seus (població Talarn i Cita),
amb gestió econòmica independent cadascun.
-De la reunio a Bancelona amb Endesa, on es va presentar l'avantprojecte per la segregació del
sol residencial del industrial als Nerets; el tema serà estudiat per l'empresa i suposa que el
següent pas serà celebrarà una reunió amb els veïns, delimitar propietats; afegeix que la factura
de la XXXXX, es per la redacció d'aquest avantprojecte.
-De la realització de proves de pressió a Font de Caps, on s'ha trobat una fuita a causa de que la
tornilleria era de ferro enlloc d'acer inoxidable; així mateix, comenta que estan estudiant la
possibilitat de demanar responsabilitat a la direcció d'obres, per si no es va recepcionar
correctament.
8.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Rosell, informa de la creació de la Societat de Foment, formada per 58 socis (persones
físiques, jurídiques i entitats), on no figura Talarn com administració; sol·licitant informació
sobre aquests tema, li van comentar que existia discussió entre el President del Consell i
l'Ajuntament, inclús si havia l'oposició que no estava d'acord.
El sr. Alcalde, contesta que ha de quedar clar que la Societat de Foment i el Viver d'Empreses
no tenen res a veure; i el que es cert es que l'oposició estava en contra del viver d'empreses.
Continua dient que les raons de no entrada a la Societat de Foment, es per motius relacionats
amb els objectius dels estatuts, no per raons econòmiques ; en aquest cas quan s’adeqüin els
objectius, potser serà el moment d'adhesió.
El sr. Cirera, informa que la convocatòria i documentació del ple li va ser lliurada el mateix dia
del ple. D'altra banda, vol aclarir certs aspectes que s'han debatut i comentat en aquesta sessió:
.Han estat d'acord amb la "comunicació d'obres" per que la instal·lació d'un comptador a façana
no es una obra important.
.En l'elaboració del pressupost de l'ajuntament i de l’elèctrica, no han participat en cap moment.
.En relació a la farmaciola, va demanar aclariments per que al diari es va declarar que s'havia
llogat.
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.En relació a la visita de la sra. XXXXXX, van ser informats el mateix dia de la visita a les 9 del
matí per la visita a les 11 hores, tot dient que no era una visita oficial, tot plegat semblava que
no volien que vinguessin.
.Va preguntar a XXXXXX com anava.
.Aigua font de caps, el sobrant de font de caps funciona malament per que hi ha una mala
gestió de l'aigua, estan instal·lades unes comportes i canonada per que vagi a la depuradora, i en
l'actualitat torna a saltar l'aigua i la comporta està arrencada, d'altres no tanquen be i cal
preocupar-se de que funcioni bé.
.Al igual que amb el pressupost, les obres a incloure el PUOSC, no poden participar, de la
relació exposada, troba que es malbaratar els diners i malversar diners públics per part de
l'equip de govern, com fer una piscina quan les instal·lacions son bones; demana que es mirin
millor les necessitats.
.Viver d'empreses: troba lògic que les empreses s’instal·lin a Talarn per que no han de pagar res
i en altres llocs sí.
El sr. Alcalde, contesta que deixi de fer demagògia, doncs respecte als pressupostos del teulat,
o de qualsevol altra, quan vulguin poden fer una reunió informativa, es més, encara espera
resposta d'una reunió a celebrar-se des de fa set mesos.; en relació a la visita de la sra. XXXXX,
no va ser confirmada fins a la vetlla a la nit; en relació a XXXXX hi ha un expedient obert i no
entrarà al respecte; en relació a l'aigua de Font de caps, l'assumpte es que hi ha aigua neta que
arriba a l'EDAR; en relació al PUOSC, efectivament avui han informat al Ple, i si no tenen més
informació es per que no ven fer ús de la comissió informativa; en l'anterior legislatura, el
pressupost, el Puosc també els hi donava fet, en relació a la pujada d'impostos, pregunta sobre la
seva preocupació en l'anterior legislatura pel conveni de kW gratuïts, la despesa de l'aigua, el
consum del trafo de les Vinyes (es comprava la llum més cara que la que es venia) i un llarg etc.
El sr. Garcia, afegeix que no es van preocupar en la instal·lació dels ICPs, en la
georeferenciació, etc, inversions que s'han tingut que fer.
El sr. Alcalde, comenta que ho volen barrejar tot per crear confusió; afirma que efectivament es
van realitzar obres; el Puosc anterior va ser escollit per l'anterior equip de govern, i si una part
de subvenció Puosc del Casal s'ha destinat a la pista es per que Governació ho vol així. En
aquest punt hi ha intercanvi d'impressions i discussions.
El sr. Cirera, comenta que el sr. Alcalde va dir no fa massa temps que es tiraria endavant el
Casal. Contesta el sr. Alcalde, que efectivament es vol tirar endavant l'edifici, i ha tractat el
tema amb vicepresidència, presidència de la generalitat, amb el govern espanyol; el problema es
l'important inversió per finalitzar-lo; afirma que el cost total no el van tenir mai, es a dir van
començar a fer un edifici que no sabien quan costaria; fa un any i mig que estan treballant el
tema i en cap moment han llençat la tovallola, però el cert es que es un mal moment econòmic.
El sr. Sanjurjo i respecte a l'assumpte de XXXXXX, comenta que no s'ha de permetre la falta de
respecte al lloc de treball i li recorda que aquest treballador també li va contestar malament en
una festa major; contesta el sr. Cirera que sobre aquest tema no ha de fer res, i afegeix que sí
caldria vigilar els insults a veïns de la població per part del regidor.
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

