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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL SIS DE MARÇ DE 2013.
Talarn, 6 de març 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.-MOCIONS.
6.-DESPATX ASSUMPTES.
7.-DELEGACIO COMPETENCIES SANEJAMENT.
8.-INFORMES D'ALCALDIA.
9.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIES ACTES
Vista l'acta de la sessió ordinària de 06/02/2013. 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
prèvia esmena del punt 8 pàrraf 2n. proposada a instància del GT-Reagrupament i PSC-PM;
d'aquesta forma on diu "troba que es malbaratar els diners" ha de dir "troba que es malbaratar
els diners i malversar diners públics per part de l'equip de govern".
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 servei d’aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultats analítics de data 14/02/13
de control canella usuari i a xarxa distribució, amb dos de Talarn, amb qualificació d'apta pel
consum.
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- Del D. de Salut, acta d'inspecció de control cloració de data 06/02/13 de Talarn, amb resultat
de correcte, i acta d'inspecció de supervisió d'autocontrol 2012, amb qualificació de
compliment.
- Del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida, benvinguda al Pacte dels
Alcaldes per l'eficiència energètica.
- Del Departament de Governació, comunicant l’import màxim previst per manteniment per
període PUOSC 2013-2016.
- Del Departament de Territori i Sostenibilitat, resolució de modificació de condicions per la
prestació del servei entre Barcelona, Esterri i eth Pont de Rei.
- De l'Ajuntament de Salàs de Pallars, agraïment per la cessió per part de l'Arxiu Comarcal de la
carta de Pau Coll per l'exposició Del Pirineu a la Pampa.
-Del Cos Mossos d'Esquadra, denuncia presentada per actes vandàlics a les piscines el cap de
setmana de carnestoltes.
- De la Unió Ciclista Tremp, comunicant la celebració de la XXII Marxa Cicloturista del Pallars
La Pallaresa, el proper 27 d'abril.
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, tot fent constar l'abstenció del sr. Carlos Sanjurjo per
interès propi:
PROMOTOR
XXXXXXXX

OBRA
Substitució porta enrollatble immoble del c. Font de Caps 8b.

XXXXXXXX

Substitució porta carrer, i recol.locació comptadors de llum i
aigua, i neteja planta baixa de l'immoble C. Soldevila 3.

3.2. CONCEDIR a la sra. XXXXXXXX, ampliació de la llicència atorgada per Junta de Govern
de data 02/05/2011, per tal d'executar les obres de reconstrucció de cobert 1, nova distribució de
l'habitatge i consolidació del cobert 2 ja existent, d'acord amb el projecte d'ampliació redactat
per l'arquitecte Pilar Vilanova Segú, havent de donar compliment a les següents condicions:
- 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.
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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.
- 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 386,34 € 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.Aquest Ajuntament va tenir coneixement per denúncia del sr. XXXXXX de què
el sr. XXXXXX, estava duent a terme obres sense ajustar-se a la llicència urbanística
atorgada: concretament alteració del volum existent, a les obres executades a l'immoble
del C. Pau Coll 19.
En data 17/10/2012 es va emetre informe pel tècnic municipal, segons el qual les
obres dutes a terme es poden legalitzar en part, i d'altres són manifestament
il·legalitzables, havent de dur-se a terme, en el seu cas, les següents mesures de
restauració: execució de les obres d'acord amb la llicència atorgada, sense alteració de
volum.
El Ple en sessió de data 14/11/2012, va acordar iniciar expedient de protecció de la
legalitat. Durant el període atorgat per presentar al·legacions, en data 27/12/2012, el sr.
XXXXXX Iniciar l’expedient de protecció de la legalitat urbanística i restitució de la
realitat física alterada al sr. XXXXXXXXX, per les obres executades a l'immoble del
C. Pau Coll 19 de Talarn, tot adjuntant el informe dels serveis tècnics, que exposa les
obres legalitzables i no legalitzables.
Així mateix se'l va requerir per a què procedeixi a la immediata suspensió provisional
de l’execució de les obres.
Durant el període atorgat, el sr. XXXXXXX va formular al·legacions, i els serveis
tècnics van emetre informe al respecte.
D'acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme
El Ple per unanimitat dels presents, acorda.
PRIMER. Desestimar les al·legacions presentades i es consideren provats i així es declaren els
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següents fets: alteració del volum existent durant l'execució de les obres del C. Pau Coll 10, en
base al informe de l'arquitecte municipal.
SEGON. Es declara presumptament responsable per la seva participació en els fets al sr.
XXXXXXXXX.
TERCER. Declarar que els fets anteriorment esmentats són constitutius de les següents
infraccions urbanístiques:
-GREU: Obertura a la teulada de la vessant C. Mota; infracció no legalitzable, s'haurà de
procedir a executar la vessant de la coberta tal i com està autoritzada al projecte amb el que es
va sol·licitar llicència urbanística.
-GREU: Desnivell en la vessant de la coberta per que aquesta finalitzi anivellada, a coberta de la
vessant del C. Pau Coll. S'haurà d'executar la coberta amb les característiques del projecte amb
el que es va sol·licitar llicència urbanística o modificar el desnivell de tal forma que no
produeixi augment de volum respecte l'original.
QUART. Les infraccions comeses tenen el caràcter d’il·legalitzables totes dues degut a que és
incompatible amb l’Ordenament Jurídic.
CINQUÈ. RATIFICAR la suspensió de l'execució de les obres, i REQUERIR a sr.
XXXXXXXXX per a que en el termini de dos mesos comptats d’ençà de la notificació del
present acord, ajusti les obres executades a la llicència urbanística atorgada en data 01/08/2012,
i d'acord amb el punt TERCER del present acord.
SISÈ. Aquesta resolució es notificarà als interessats junt amb els recursos pertinents.

3.4.-El Ple municipal en sessió de data 14/11/2012, va DESESTIMAR les següents
comunicats de llicència d’obra i/o llicències urbanístiques:
- XXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C. Pau Coll 13, 1r. 1a., atès que es
reitera que cal aportar la documentació requerida en el seu dia, d’acord amb la interpretació de
la LOE, segons informe dels serveis tècnics.
- XXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C. Pau Coll 13, 1r. 2a., atès que es
reitera que cal aportar la documentació requerida en el seu dia, d’acord amb la interpretació de
la LOE, segons informe dels serveis tècnics.
- XXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C. Pau Coll 13, 2n. 1a., atès que es
reitera que cal aportar la documentació requerida en el seu dia, d’acord amb la interpretació de
la LOE, segons informe dels serveis tècnics.
-XXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C. Pau Coll 13, 2n. 2a., atès que es
reitera que cal aportar la documentació requerida en el seu dia, d’acord amb la interpretació de
la LOE, segons informe dels serveis tècnics.
En data 17/12/2013, el sr. XXXXX i XXXXX, van presentar recurs de reposició contra els
acords de desestimació, atès que consideren que les obres sol.licitades no alteren la configuració
arquitectònica de l'edifici (no alteren composició façana, la volumetria, el conjunt del sistema
estructural, ni l'ús de l'edifici) i en aquests casos la Llei d'ordenació de l'edificació, no considera
necessari la presentació de projecte, estudi bàsic de seguretat i salut, essent suficient la
presentació d'una memòria valorada, que ja es va presentar al principi.
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Vist el informe dels serveis tècnics en relació a la resolució de les al·legacions presentades,
El Ple per unanimitat dels membres legals acorda:
PRIMER. DESESTIMAR les al·legacions presentades pels sr. XXXXXX i XXXXXX, d'acord
amb el informe dels serveis tècnics que es dona per reproduït i forma part de l'expedient, atès
que entre d'altres, cal justificar el compliment dels requisits del CTE, per la qual cosa la
documentació necessària per l'obtenció de les llicències:
-Acompliment del HS3 s'hauran de descriure els elements que intervenen en l'evacuació dels
fums (cuina), com es justifica la ventilació interior de l'habitatge, segons el punt 1.2. del
Document bàsic.
-Acompliment del HS4 i 5, no és obligat acompliment tal i com es descriu a l'apartat d'àmbit
d'aplicació, però donat que la distribució es modifica completament respecte a la que hi havia
inicialment, la instal·lació de subministrament d'aigua i la d’evacuació de cada habitatge ,
hauran de seguir els requisits que estableixen aquests dos Documents Bàsics.
-S'haurà de descriure com s'acompleixen els requisits del Document Bàsic de Seguretat
d'Utilització (SU) que li corresponguin.
-Fer referència a quina alçada lliure disposa cada habitatge o un plànol acotat de la secció
acotada.
-Estudi bàsic de seguretat i salut.
SEGON. Aquesta resolució es notificarà als interessats junt amb els recursos pertinents.

INTERVENCIONS PLENARIES:
El sr. Cirera i en relació a l’expedient de disciplina del C. Pau Coll del sr. XXXXX,
proposa que es faci construir un fals sostre per sota del teulat per que quedi inutilitzat
l’excés. El sr. Alcalde contesta que amb aquesta solució, l’augment de volum continua
existint, la conclusió tècnica està reflectida al informe dels serveis tècnics; continua el
sr. Cirera exposant que la seva proposta venia donada per que desfer part del teulat es
una despesa important i hi ha el perill que doni lloc a altres situacions similars al poble.
El sr. Cirera, reafirma que el sistema de comunicació d’obra finalment dona més feina,
doncs a les obres del C. Pau Coll 13 finalment ha estat necessari presentar projecte;
contesta el sr. Alcalde que amb la comunicació o assabentat de certes obres menors, es
fa el seguiment i inspecció corresponent i si no hi ha compliment, es formalitza el
corresponent requeriment per que presenti el que sigui necessari, com la sol·licitud de
llicència urbanística amb la documentació que sigui necessària pel tipus d’obra;
continua exposant que sembla que no vulguin entendre la filosofia del sistema de
comunicació d’obra.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 02/2013, amb 77 de les mateixes, per un import
total de 17.889,15€ . 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 exposa que té certs problemes en distingir les relacions de
factures (lletra molt petita i poc remarcada) a més tampoc està gaire explicat el concepte i per
tant no tenen clar de que es tracta, com per exemple els honoraris de Sr. XXXXX, de Mussia,
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creu que hi ha molta despesa que caldria evitar (adquisició de senyals, etc.) que d’altra banda,
no entén massa el per què de les mateixes.
El sr. Alcalde contesta, que si la raó de no aprovar-les es per que no les veu bé, intentaran
millorar-ho; d’altra banda, si troben que algun concepte de la relació de factures no està clar, ho
poden comprovar amb comptabilitat doncs estan a la seva disposició 48 hores d’antelació.
Continua dient que els honoraris de S. XXXXX son de la redacció de memòria valorada del pou
de gel, i els de Mussia d’una part del inventari de la Taxa de vol sobre el domini públic; afegeix
que no entén com la compra d’unes senyals, li pugui comportar no aprovar tota una relació de
factures, i així mateix informa que la col·locació de mirall i senyals al C. Pau Coll venen
donades per que la prohibició de circular en un sentit no havia funcionat, i el cotxes baixaven
igual en direcció prohibida, sense que es pogués prendre cap mesura, ara almenys es pot baixar
amb seguretat.
5.-MOCIONS.
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL SOBRE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL
El dia 15 de febrer de 2013 el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va aprovar
l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un suposat
estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local i poden suposar fins i tot
l’extinció d’ens locals modificant l’actual model territorial lleidatà.
L’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la competència
exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió total de l’Estat
espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.
El Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en exclusiva, està
treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de l’Administració
Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya en els propers mesos.
A més, l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del
nostre model territorial.
Tampoc preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de competències, la supressió d’alguns
ministeris que tenen transferides les seves competències en exclusiva a les comunitats
autònomes. Així es criminalitza l’Administració Local pel dèficit públic, quan aquesta és
responsable només d’un 5 per cent d’aquest i no s’emprenen mesures per frenar el dèficit públic
de l’Administració de l’Estat que suposa un 75 per cent del total del dèficit.
Traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de decisió del
ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i necessitats de la seva comunitat i qui
pot prestar més eficientment els serveis que els ciutadans precisen. La proximitat significa
eficiència i difícilment una corporació supramunicipal podrà substituir el coneixement de la
problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.
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Tenint en compte la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població la fixació
d’uns costos standard per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu
d’avaluar la seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de tractament
desigual, i fins i tot injust, en molts ajuntaments.
La mateixa Diputació de Lleida, l’administració supramunicipal que dona suport al món local
lleidatà, serà controlada directament en el serveis que presta al territori pel propi Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser un mer apèndix d’aquest.
La Diputació de Lleida te com a competència bàsica la defensa dels interessos dels municipis de
les comarques de Lleida, Pirineu i Aran, i per tant:
El Ple per unanimitat dels presents acorda,
Primer.-L'Ajuntament de Talarn rebutja totalment l’avantprojecte de Llei de l’Administració
Local presentada pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern Espanyol
perquè vulnera l’autonomia local, les competències que l’Estatut de Catalunya atorga a la
Generalitat i al Parlament, i és un intent de recentralització del model d’administració local
català.
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li atorga
l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport explícit de la Diputació de
Lleida en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa.
Tercer - Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat
de Catalunya, als grups amb representació parlamentària al Parlament de Catalunya, i a l’ACM,
la FMC, la FEMP i a les corporacions locals.
6.-DESPATX ASSUMPTES.
6.1.DECRETS D’ALCALDIA
Donat compte el Ple dels següents Decret d’Alcaldia: Num. 20/2012 de 30/12/12, de
contractació menor de les obres de reparació de teulats d’edificis municipals a l’empresa
XXXXX, per un import de 11.500 € més IVA.; Num. 3/2013 de 02/01/2013, de contracte menor
de serveis d’enginyeria i assessorament municipal d’activitats per l’any 2013, de XXXXXXX,
per un import de 3.600€ anuals més iva; Num. 06/2013 de 13/02/2013 de sol.licitud de
subvenció al DAAM corresponent al programa Leader per la rehabilitació del patrimoni rural:
Rehabilitació antic moli d’oli, forn de pa i recuperació pous de gel; Num. 07/2013 de
15/02/2013 de desestimació de recurs de reposició interposat per REE contra la taxa per
ocupació o utilització del domini public 2012; Num. 08/2013 de 15/02/2013 de desestimació de
recurs de reposició interposat per XXXXXXX contra la taxa per ocupació o utilització del
domini públic 2012; Num. 09/2013 de 18/02/2013 de sol·licitud de subvenció per a la utilització
d’àrid recliclat dels residus de la construcció per la reparació dels camins entre Palau,
Puigcercós i Puigmaçana i camí de les Comes.
El Ple per unanimitat dels membres legals acorda, RATIFICAR, el Decret d’Alcaldia Num.
10/2013 de 18/02/2013 de sol·licitud al Departament de Governació d’obres i actuacions al
PUOSC 2013-2016 (Accessibilitat i ampliació dependencies ajuntament, xarxa clavegueram
aigua carretera, creació espai residus domèstics, urbanització pl. Moli, enllumenat C. Font de
Caps, manteniment i subministraments del pla específic de la Diputació de Lleida, excepte pel
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que fa a la petició del clavegueram de la carretera i del consultori, que son aprovades per
majoria absoluta absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 vots en contra
(CIU).
Intervencions Plenària: El sr. Cirera manifesta que el vot en contra ve donat per que troba una
inversió excessiva per les obres de la xarxa de clavegueram d’aigua de rec de Font de Caps,
seria millor primer arranjar les comportes i d’altra banda, el consultori creu que ja està be a
l’emplaçament actual.
El sr. Cirera es manifesta en contra del procediment d’adjudicació del teulat dels edificis
municipals, doncs consta un concepte que no es veritat, va sol·licitar uns aclariments que encara
no han estat atesos.
El sr. Cirera exposa que no entén la sol·licitud de subvenció Leader per les obres de l’antic
molí, doncs d’acord amb una reunió mantinguda, no es va enfocar d’aquesta manera.
El sr. Cirera informa pel que fa a la sol·licitud de subvenció per l’arranjament de camins amb
àrid recliclat, que no s’hauria d’incloure el Camí de Puigmasana, doncs aquest l’haurien de
reparar les canteres que feien servir aquest camí, i així s’havia negociat. El sr. Alcalde contesta
que una vegada més les negociacions no es van plasmar per escrit, i el fet es que el camí està fet
malver. La subvenció sol·licitada es finalista i caldrà destinar-la, si s’escau, on s’ha sol·licitat,
tot dient que el criteri emprat per incloure aquells camins ha estat en funció de la demanda del
veïns.
6.2. CHE: REVISIO AUTORITZACIÓ
PROCEDENTS DE L’EDAR.

ABOCAMENT

AIGÜES

RESIDUALS

Es dona compte el Ple de les al·legacions presentades per part de l’Ajuntament de Talarn davant
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, en relació a que a l’ajuntament li consta que
l’autorització va ser tramitada i autoritzada per l’ACA com a titular del servei de l’EDAR de
Tremp, entre d’altres.
6.3.

COEFICIENTS CADASTRALS 2014.

Es dona compte el Ple de la sol·licitud efectuada d’acord amb la nova redacció de l’article 32.2
del text refós de la Llei del Cadastre immobiliari, continguda a la Llei 136/2012, de 27 de
desembre, davant de la Direcció General del Cadastre, per aplicar als valors cadastrals dels bens
immobles urbans, els coeficients que estableixi a l’efecte la Llei de pressupostos general de
l’estat per l’any 2014.
6.4. ADDENDA AL CONVENI MARC HIDROELECTRIQUES AL PALLARS
Els ajuntaments de Tremp, Salàs de Pallars, La Torre de Capdella i Talarn van expressat la
voluntat de treballar transversalment per tal de desenvolupar el projecte de divulgació i estudi
de la història de les centrals hidroelèctriques “Cent anys els camins de l’aigua: les
hidroelèctriques al Pallars (1910-2011).
Atès que per materialitzar aquests acords, en data 19/10/2010 van signar un conveni marc entre
els ajuntaments de Salàs de Pallars, La Torre de Capdella i Tremp. L’Ajuntament de Talarn per
acord plenari de 07/02/2013 es va adherir a l’esmenta’t conveni marc.
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Vista l’Addenda al Conveni marc de col·laboració entre els ajuntaments de Tremp, Salàs de
Pallars i La Torre de Capdella per a la incorporació de l’Ajuntament de Talarn a l’execució del
projecte Cent anys pels camins de l’aigua: les hidroelèctriques al Pallars (1910-2011), que es
dona per reproduïda.
Atès el que disposa l’article 273 del TRLMRLC, l’article 88 de la LRJPAC, l’article 4.1.c de la
LCSP, l’article 25 de la LRBRL, l’article 303 i següents del ROAS i d’altres concordants.
El Ple per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER. APROVAR la signatura de l’Addenda al Conveni marc de col·laboració entre els
ajuntaments de Tremp, Salàs de Pallars i La Torre de Capdella per a la incorporació de
l’Ajuntament de Talarn a l’execució del projecte Cent anys pels camins de l’aigua: les
hidroelèctriques al Pallars (1910-2011), que es dona per reproduïda.
SEGON. FACULTAR l’Alcalde per a la signatura de l’Addenda al conveni de referència i per
realitzar els tràmits i actuacions necessaris per a la seva efectivitat i la dels acords adoptats.
TERCER. TRAMETRE aquest acord i el conveni a la Direcció General d’Administració Local i
notificar-lo als interessats.
6.5.CONCENTRACIÓ PARCEL.LARIA CONCA DE TREMP.
Atès que en data 14/11/2012, el president de la Comunitat de Regants i Aspectants de la Conca
de Tremp, l’alcalde de l’Ajuntament de Talarn, l’alcalde de l’ajuntament de Tremp, el
representant
del
Departament d’Agricultura, el representant de l’empresa pública
Infraestrauctures.cat, i el representant de l’empresa INVALL adjudicataria de la Direcció
d’obres,van signar una acta que contempla la necessitat d’executar obres complementàries per
tal d’ampliar un pont existent en el camí que dona accés al tram d’obra compres entre els dos
creuaments del riu Noguera Pallaresa, amb una valoració de 100.000 €, en el marc de les obres
d’ampliació del regadiu de la conca de Tremp, i acorden sol·licitar autorització per a la redacció
de projecte complementari per tal de definir i valorar les obres a executar.
Atès que d’acord amb els articles 53 del TRLMRLC, es competent l’alcalde, es sotmet a acord
plenari.
El Ple per unanimitat dels seus membres legals, acorda:
PRIMER. APROVAR l’acta de data 14/11/2012, signada pel president de la Comunitat de
Regants i Aspectants de la Conca de Tremp, l’alcalde de l’Ajuntament de Talarn, l’alcalde de
l’ajuntament de Tremp, el representant del Departament d’Agricultura, el representant de
l’empresa pública Infraestrauctures.cat, i el representant de l’empresa INVALL adjudicatària de
la Direcció d’obres, per a la redacció de projecte complementari per tal de definir i valorar les
obres a executar corresponents al pont esmentat.
SEGON. SOL.LICITAR al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, la redacció del Projecte Complementari esmentat, per definir i valorar les obres a
executar per l’ampliació del pont existent en el camí que dona accés al tram d’obra compres
entre els dos creuaments del riu Noguera Pallaresa per deixar una amplada de calçada de 6
metres.
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TERCER. NOTIFICAR el contingut d’aquest acord al Departament d’Agricultura, i a la resta de
signants de l’acta; tot facultant el sr. Alcalde per que subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per donar compliment a aquest acord.
7.-DELEGACIO COMPETENCIES SANEJAMENT.

DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN MATÈRIA DE
SANEJAMENT D’AIGÜES RESIDUALS DE LA POBLACIO DE TALARN A
FAVOR DE L'AJUNTAMENT DE TREMP
Ateses les competències sobre tractament i control sanitari de les aigües residuals que
l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, regulador del text refós de la
legislació, en matèria d’aigües, i l’apartat 3.1) de l’article 66 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atorguen a aquest municipi.
Atès que l’Ajuntament de Tremp porta a terme l'assignació de l'ús de les instal·lacions
de sanejament en alta de Tremp i Vilamitjana, d'acord amb Conveni entre l'ACA i
aquell ajuntament.
Atès que l'EDAR de Tremp tracta les aigües residuals del nucli de Talarn, i al contracte
d'explotació, conservació i manteniment de les instal·lacions de sanejament, figura
expressament la gestió de les aigües residuals de Talarn.
Per l’exposa’t, el Ple, per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. DELEGAR en l'Ajuntament de Tremp les competències de sanejament en
alta i la conseqüent gestió dels sistema de sanejament en alta corresponent al nucli de
Talarn, en l’exercici de les competències d’aquest municipi en matèria de tractament
d’aigües residuals establertes pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, DL 3/2003, de
4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de
Catalunya i Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de serveis
públics de sanejament.
SEGON. Les competències delegades s’exerciran amb el compliment de les condicions
i reserves següents:
1a. L'Ajuntament de Tremp garantirà a l’Ajuntament de Talarn l’accés a la
documentació i a la informació de totes les actuacions objecte de delegació.
2a. L’Ajuntament de Talarn com administració delegant, a l’efecte de controlar
l’exercici del servei delegat, es reserva les facultats següents:

Emanar instruccions tècniques en el marc de les disposicions d’aplicació al
servei delegat.

Recavar en qualsevol moment informació sobre la gestió del servei.
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Enviar informes i formular requeriments per corregir deficiències observades en
la prestació del servei delegat.
3a. L’Ajuntament es reserva el dret de revocar la delegació que aquí s’efectua,
respectant sempre els drets que s’hagin pogut adquirir a favor de tercers amb motiu de
les contractacions realitzades per a la gestió de l'EDAR de Tremp.
4a. La delegació queda necessàriament condicionada al reconeixement de l'Ajuntament
de Tremp, com a ens gestor del sistema de sanejament que es delega per part dels
òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Publicar anunci de delegació, d'acord amb el que disposa l’article 13.3 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.
QUART: Notificar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l'Ajuntament de
Tremp.
CINQUÈ: Facultar, tan àmpliament com sigui necessari, a l’Alcalde o persona en qui
delegui perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui la documentació
oportuna per a l’execució de l’anterior acord.
8.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- De l’escenificació del ball de Sant Sebastià en una gravació d’un curtmetratge el proper
diumenge a les quatre de la tarda.
- De la programació al canal 33 el proper 8 de març a les 22.30 del programa Rutas GR, on
sortirà Talarn; així mateix, al mes d’abril, al programa Thalassa farà una gravació sobre la
importància de l’aigua a Talarn.
- De la creació de pagina facebook i twitter, de la nova pagina web, finalment es podrà fer a un
preu molt inferior del que va oferir el Consell Comarcal del Pallars Jussà, gràcies a una empresa
del viver.
- De la posta en marxa el mes vinent, de la xarxa Wi-Fi a Talarn.
- De la comanda de redacció d’un projecte PAES per la reducció de CO2 per l’obtenció d’ajut,
dins del marc dels compromisos del Pacte d’Alcaldes .
- En relació al PUOSC es remeteix a la informació exposada amb anterioritat.
- De la presentació per part d’Endesa de documentació per segregar la zona industrial de la
residencial al sector dels Nerets, expedient que probablement serà sotmès a aprovació en el
següent ple.
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- De la neteja de diferents camins, com dels Terrissos, de tal forma que ara es pot arribar al
barranc , i es continuarà fins al camí de les Esquenetes. També s’ha netejat el camí del Vedat i
ara queda la feina d’alçada a la zona de les arcades.
- Dins del Pla Protecció Civil i acords de custodia, s’està estudiant un conveni a l’AGBS, per tal
de disposar de dues naus per poder tenir cabres per part d’un veí de la població i portar a terme
la neteja de les finques.
- De les converses mantingudes amb els Serveis socials del Consell Comarcal del Pallars Jussà,
per tal de gestionar diferents horts de la població per part de famílies amb dificultats; la idea es
que aquestes famílies participin en el conreu de producció intensiva d’un hort gran i a canvi
podran disposar d’horts més petits per ús propi; amb aquesta iniciativa s’aconseguiran dues
fites, per un costat ajudar a persones amb dificultats i per altra, tornar a conrear el shorts com a
mesura de protecció d’incendis, estètica, etc.
- En relació a l’assumpte relacionat amb els desguassos del rec, en breu es disposarà d’un
informe dels tècnics de l’ACA, envers l’estat actual dels mateixos.
- Pel que fa al viver d’empreses, s’han instal·lat dues empreses mes; així mateix informa que el
cost de la llum en els dos últims mesos ha estat de 150 €, per tant, el cost que ocasiona respecte
dels beneficis que reporta a tothom es clar, per tant no es únicament per la gent de fora.
Continua preguntant al sr. Cirera si coneix el preu de la taxa del viver instal·lat al CITA, i
davant de la negativa, dona lectura i compara els preus establerts a cadascun dels vivers (de
Talarn poble i Cita), d’on es desprèn que no son més barats, encara que s’apliquin
bonificacions. Continua dient que el viver de Talarn s’està convertint en una referència a la
província.
- En relació a les obres del teulat, i sobre la insinuació de l’ adjudicació de les obres, informa
que van sol·licitar quatre pressupostos.
- Pel que fa a la relació de factures, el malbaratament que l’oposició pensa que hi ha en
senyalització de carrers, del mercat, miralls, etc. ha suposat en un any, uns 1.600 €. Continua
exposant que en la legislatura anterior, les juntes de govern aprovaven relacions de factures de
trenta mil euros, i allò era transparència, en canvi, ara quan ho aprova el Ple no es transparent.
També, com a símbol de transparència a principis del mes de maig de 2011 en vetlles
d’eleccions municipals va aprovar l’adjudicació d’una obra pública de 152.000€ també per la
junta de govern, també la junta a l’abril 2011 va adjudicar el 0,7 % de diferents anys, i ara
resulta que la gestió actual no es transparent.
- En relació a les obres de la zona esportiva, al programa electoral de CIU s’apostava per la
rehabilitació de la pista poliesportiva.
- De la visita realitzada recentment al D. de Governació, tot afirmant que estan lluitant per que
l’edifici del casal tiri endavant, però la situació actual es molt difícil; el mateix departament els
ha prohibit destinar els diners del PUOSC de la zona esportiva a l’edifici. Pot existir una
possibilitat de destinar una partida per protegir l’edifici per que no es faci malver, si hi ha
l’acord de tothom. Continua dient, que està cansat d’acusacions, i finalitza dient que a partir
d’ara no vol perdre mes el temps, doncs es esgotador cada vegada que es reuneixen reiterar el
mateix tema; demana i agrairia una altra manera d’actuar i en el cas que no sigui així, les
preguntes les contestarà per escrit.
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9.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera exposa que no te intenció de retraure res; d’altra banda, demana la possibilitat de
celebrar les sessions plenaries cada dos mesos. Continua preguntant sobre el numero
d’assistents a la reunió sobre la xarxa wi-fi, contesta el sr. Alcalde que van assistir uns vint.
El sr. Cirera en relació al conreu dels horts, li sembla una bona idea, si bé cal tenir en compte
que hagi aigua de regadiu per tothom. Continua dient que l’adjudicació de l’obra al maig de
2011 va ser per que es pogués executar, doncs si no potser no s’hagués fet l’obra, i en relació a
l’edifici va aconseguir un pla d’ocupació per fer el tancament.
El sr. Alcalde respon que la transparència la donaven les comissions informatives on
participaven tots, no les juntes de govern; i d’altra banda, no pot afirmar que no s’executaria una
obra si hi havia un canvi de govern, primer per que encara s’havia de celebrar les eleccions, si
va adjudicar l’obra va ser per que li va interessar; a la vegada afegeix que el pla d’ocupació el
va signar ell com Alcalde.

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

