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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL SET D’AGOST DE 2013.
Talarn, 7 d’agost 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 SR. ALEX GARCIA BALUST
x SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
X SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR, excusa la seva assistència
x SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
x SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ,
assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
6.-MODIFICACIO I AMPLIACIO PLANTILLA ORGANICA.
7.-APROVACIO MODIFICACIO CREDITS 01/2013.
8.-INFORMES D'ALCALDIA.
9.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió ordinària de 03/07/2013. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 2 abstencions (grup CIU), acorda la seva
aprovació. El sr. Rosell 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; no estan d’acord amb aquesta afirmació. El sr. Alcalde, pregunta llavors
si es pot interpretar que estan d’acord amb l’existència de la comissió informativa, a la qual cosa
respon afirmativament.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
-Del Servei de control de qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultat analític
de data 13/06/2013, a sortida de dipòsit capçalera, amb qualificació d’apta pel consum.
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-Del Departament de Salut, tramesa d’informe d’anàlisi de la xarxa de la població, realitzat com
a mesura preventiva a causa de l’expedient obert amb motiu de l’acte de vandalisme
(trencament de la porta de la caseta de captació d’aigua), amb el resultat de tot correcte.
-De l’Agència de Salut, acta d’inspecció de supervisió d’autocontrols 2013 de cadascun dels
punts de subministrament, tot recordant les obligacions relacionades (neteja dipòsits anual,
anotar enregistraments, i incidències).
-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, control de la cloració dels dipòsits de les xarxes de
subministrament del mes de maig i juny.
-De la Diputació de Lleida, atorgament de subvenció als signataris del Pacte d’alcaldes anualitat
2013, on s’atorga 1400€ per la redacció IRE i PAES.
-De la Diputació de Lleida,atorgament de subvenció de 9.500 € per a despeses per al
funcionament del consultori local 2013.
-De l’ACA, contestant que a manca de disponibilitat pressupostaria no poden col·laborar en
l’actuació de reparació de la canalització del barranc de les Iesseres/Fonts, no obstant, traslladen
aquesta la sol·licitud a la CHE pel seu coneixement, atès que es l’administració competent.
-Del Conseller de Territori i Sostenibilitat, tramesa del mapa geològic de Catalunya per a la
prevenció de riscos geològics que conté informació del municipi.
-De la Diputació de Lleida, informe relacionat amb l’expedient de dissolució de l’agrupació per
al sosteniment del lloc comú del lloc de secretaria-intervenció; així mateix, es dona compte Ple
de l’escrit tramés a la Direcció General d’Administració Local, pel qual els ajuntaments de
Talarn i Salàs de Pallars, de mutu acord sol·liciten l’arxiu de l’expedient atesa la situació de
reestructuració de personal.
-De la Secretaria General del Departament de Justícia, l’adscripció d’una persona per executar
obres de suport a la brigada municipal per realitzar treballs en benefici de la comunitat.
2.2. El Ple acorda:
2.2.1. ADHERIR-SE a l’acord que estableix la retribució que percebran les persones aturades
que contractin els ajuntaments en el marc del programa Treball i Formació promogut pel Servei
d’Ocupació de Catalunya, que van signar l’ACM, FMC, els sindicats COC, UGT, juntament
amb la Secretaria d’Ocupació i Relacions Laborals del Departament d’Empresa i Ocupació.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
Havent donat compte el Ple de les sol·licituds de llicències formulades i vistos, en el seu cas, els
informes que obren als expedients respectius, el Ple, exceptuant el dret de propietat i sense
perjudici de tercer, amb les excepcions dels que així s’expressa, acorda:
3.1.- Restar assabentats per unanimitat les següents COMUNICACIONS PREVIES D’OBRES
MENORS per part de tots els grups:
PROMOTOR

OBRA
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XXXXXXXXX

Pavimentar 6 m2 de jardí de l’habitatge del C. Font de Caps
12.

XXXXXXXXX

Refer la cuina existent a l’habitatge del C. del Forn 5.

3.2.-AUTORITZAR el canvi de titularitat del nínxol 59 fila 2na. Del Cementiri municipal per
herència del difunt sr. XXXXXXX, a favor dels seus fills: XXXXXXXXX.
Aprovar la Taxa d’expedició de títol de 18 €.
AUTORITZAR el trasllat de les restes en urna de la difunta sra. XXXXXXXX dipositades al
nínxol 59 fila 2na., al nínxol 60 fila 3a., atès que el trasllat s’efectua al mateix cementiri i
existeix el consentiment dels titulars d’ambdós drets. Les despeses del trasllat aniran a càrrec
dels sol·licitants (XXXXXXXX).
Es seguirà estrictament, i sota la responsabilitat dels sol·licitants, les condicions sanitàries
establertes al Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria Reglament de Policia Mortuòria.
3.3.- AUTORITZAR el trasllat de les restes existents al nínxol 38 fila 1a. i 4a. a l’ossera del
mateix nínxol 38, atès que el trasllat s’efectua al mateix cementiri i existeix el consentiment del
titular. Les despeses del trasllat aniran a càrrec del sol·licitant (XXXXXXX).
Es seguirà estrictament, i sota la responsabilitat del sol·licitants, les condicions sanitàries
establertes al Reglament de la Policia Sanitària Mortuòria Reglament de Policia Mortuòria.
En relació a l’autorització de canvi de titularitat del nínxol 38 fila 1a. a 4a., efectuada a favor
del sr. XXXXXXXX, caldrà presentar documentació acreditativa de la propietat dels nínxols
(trasllat titularitat de XXXXXXX a XXXXXXXX).
Aprovar la Taxa d’expedició de títol de 18 €.
3.4.- Vista la sol·licitud de llicència d’ús privatiu presentada per XXXXXXXX, per disposar
d’un servei o centre de teràpies naturals, a la planta baixa de les antigues escoles.
L’ús privatiu sol·licitat, que no comporta la modificació ni transformació del domini públic, està
sotmès a l’obtenció de llicència municipal, d’acord amb l’article 57 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
S’ha emès informe per part de secretaria-intervenció, el qual es mostra favorable a la concessió
de la llicència sol·licitada, si bé assenyalant un seguit de determinacions i condicionants del
desenvolupament de l’activitat.
El sol·licitant és no es l’únic peticionari de l’ús privatiu objecte de la llicència, que compartiran
l’espai, per la qual cosa, no és necessari assegurar els principis d’objectivitat, publicitat i
concurrència mitjançant la convocatòria d’un concurs, tal com preveu l’article 57.3 del
Reglament de patrimoni dels ens locals.
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La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcalde, d’acord amb els articles
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 51.1.n) de la Llei
8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i 60.1 del Reglament de
patrimoni dels ens locals de Catalunya.
Aquest Ajuntament considera fet imposable de la corresponent taxa l'ús privatiu sol·licitat,
essent procedent l’aprovació de la corresponent liquidació en el mateix acte de concessió de la
llicència.
PRIMER. CONCEDIR a XXXXXXXX, sens perjudici de tercer i salvant el dret de propietat,
llicència per a l’ús privatiu del local en planta baixa de les antigues escoles del C. del Raval 25,
per tal de portar a terme l’activitat de centre de teràpies naturals i que es descriuen a la memòria
presentada pel interessat, sotmesa a les condicions i determinacions contingudes en el document
annex. La present llicència genera una situació de possessió precària, essencialment revocable
en qualsevol moment per raons d’interès públic.
A banda dels condicionants del informe que s’adjunta, es fa constar expressament el següent:
-

Vigencia: 1 any a partir de la data de la llicència.
El local es compartirà amb l’Associació de Dones Sant Sebastià, i amb XXXXXXXXX
(perruqueria) i XXXXXXXX (estètica).
Amb la taxa meritada, s’inclou la despesa de submistrament d’energia elèctrica, aigua i
calefacció, del local de la planta baixa.
No s’inclou la despesa relacionada amb la neteja de les dependències ocupades, que
haurà de ser compartida amb els altres persones o entitats que comparteixen espai.
No inclou la despesa de cap altra taxa que gravi l’exercici de l’activitat.
Es formalitzarà un document - inventari que descrigui les instal·lacions objecte de
llicència d’ús privatiu i del mobiliari existent.
L’interessat donarà compliment a les seves obligacions tributàries i amb la seguretat
social.

SEGON. APROVAR la liquidació d’1 € per cada 10 € que facturi per servei (més l’Iva
corresponent), en concepte de taxa per l'ús privatiu del domini públic dels locals en PLANTA
BAIXA. Es liquidarà trimestralment.
3.5.-AUTORITZAR a XXXXXXXX, per que emmagatzemin els contenidors amb residus
perillosos a les instal·lacions del centre durant el període d’un any.
3.6.-Vista la sol·licitud d'autorització presentada pel sr. XXXXXXXX, FERRER, per tal
d'exercir l'activitat d'explotació familiar/autoconsum de 9 caps de bestiar cabrum que pasturarà a
la parcel·la 51 del polígon7.
Atès que aquest tipus d’explotacions ramaderes no es troben incloses en cap dels Annexos de la
Llei 20/2009 de 4 de Desembre de 2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, modificada per la Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica.
Atès el informe dels serveis tècnics, el Ple per unanimitat dels sis membres presents acorda:
PRENDRE CONEIXEMENT de l'exercici de l’activitat d’explotació ramadera per consum
propi de 9 caps de cabrum, que realitzarà el sr. XXXXXXX a la parcel·la 51 del polígon 7,
havent de donar compliment dels següents condicionants:
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L’exercici de l’activitat s’exerceix sota exclusiva responsabilitat del titular, s’haurà de
complir amb la normativa reguladora de les explotacions ramaderes d'aquesta espècie, tant
en quan a la identificació, control sanitari, especialment pel que fa al sanejament dels caps
de cabrum.
Les condicions de l'exercici de l'activitat seran les establertes en la documentació tècnica
presentada i en l'informe dels serveis tècnics municipals i altres informes que de la
tramitació de la llicència se’n desprenguin.
Caldrà inscriure l’explotació al registre d’explotacions ramaderes del Departament
d'Agricultura.
El titular haurà de disposar del llibre d’explotació amb el corresponent segell de Sanitat
Animal vigent cada any.

3.7.- En data 12/04/2013, es va autoritzar al sr. XXXXXXXX la instal·lació d’una explotació
apícola de 20 arnes, a la parcel·la 55 del polígon 5 del terme municipal de Talarn.
En data 23/05/2013, ha sol·licitat ampliació de l’explotació amb 20 arnes més, a la mateixa
parcel·la 55 del polígon 5.
Atès el informe dels serveis tècnics, el Ple per unanimitat dels sis membres presents acorda:
AUTORITZAR l’ampliació de l’explotació apícola sol·licitada pel sr. XXXXXXXXX fins a un
total de 40 arnes, a la parcel·la 55 del polígon 5 del terme municipal de Talarn, d’acord amb les
mateixes condicions que l’autorització inicial:
-

-

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

-

-

-

El titular haurà de disposar del llibre d’explotació amb el corresponent segell de Sanitat Animal
de l’any present. L’apicultor portarà la llibreta actualitzada en el vehicle quan estigui fent un
transport.
S’haurà de disposar, en períodes de risc d’incendis, del permís per encendre els fumadors del
Departament de Medi Ambient. També serà necessari que l’apicultor porti un dipòsit de 25
litres per apagar la brasa.
Recordar que d'acord amb l'article 8 del RD 209/2002, de normes d'ordenació de les
explotacions apícoles, en el cas que l'explotació sigui superior a 26 arnes, caldrà respectar la
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distància mínima de 100 metres entre una explotació apícola i altres instal·lacions pecuàries
(incloses altres explotacions apícoles).
3.8.CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, una pròrroga de 18 mesos per finalitzar les obres
corresponents a la llicència urbanística atorgada per la Junta de Govern de 12/05/2010 per
executar les obres d’instal·lació elèctrica, instal·lació d’aigua, desaigües, calefacció i
telecomunicacions, tancament d’exteriors i col·locació de paviment a l’edificació destinada a
habitatge al C. Pau Coll 25, d’acord amb els mateixos condicionants de l’atorgament de la
llicència urbanística inicial.
CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, autorització per la instal·lació d’un contenidor de runa per
l’execució de les obres anteriorment esmentades, al Carrer de la Mota a l’alçada de la seva
propietat, d’acord amb les següents condicionants:
-Mentre duri l’ocupació s’haurà de permetre el pas de vianants i de la circulació rodada, i si
s’escau, senyalitzar-ho. Si fos necessari tancar la via pública pel subministrament de material es
farà saber a l’Ajuntament el període del tall de circulació amb suficient temps d’antelació.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 06/2013, amb 90 de les mateixes, per un import
total de 32.870,62€ . Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovació, majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 2 abstencions
(CIU).
Intervencions Ple: El sr. Rosell exposa que l’abstenció del seu grup ve donada al fet que no
tenien la relació de factures, no els ha donat massa temps per examinar-ho. El sr. Alcalde,
contesta que amb motiu de que no es disposa de la base de dades, no s’ha pogut fer la relació de
factures de la forma habitual, però sí han disposat de les factures pròpiament amb 48 hores
d’antelació.
5.-DECRETS D’ALCALDIA, DESPATX D’ASSUMPTES.
5.1.DECRETS D’ALCALDIA
El Ple resta assabentat dels Decrets d’Alcaldia num. 27/2013, de data 12/07/13, de contractació
del servei d’assessorament urbanístic municipal d’obres majors, redacció d’informes per
llicències urbanístiques d’obres majors i conservació del domini públic i atenció al ciutadà, a la
XXXXXXX dels mesos juny a desembre de 2013; del Decret d’Alcaldia num. 28/2013 de data
12/07/2013, de contractació del servei de suport tècnic de serveis municipals a XXXXXXXX
dels mesos juny a desembre 2013; del Decret 29/2013 de 17/07/2013, d’autorització de canvi
de titular de l’establiment XXXXXXX del C. Pau coll 31 actualment a nom de XXXXXXXX a
favor de l’Ajuntament de Talarn, d’adjudicació a l’Associació Estació Biològica, la concessió
administrativa per l’explotació de l’activitat fins el 08/10/13, i autorització de canvi de titular de
l’establiment a favor de l’associació mentre duri la concessió, del Decret 31/2013 de
29/07/2013, pel qual es pren coneixement de l’exercici de l’activitat de Bar-restaurant a la
planta baixa del Pl. Portal de Caps 3 per part de la sra. XXXXXXXX, d’acord amb la
documentació presentada, memòria d’activitats i documentació tècnica complementària..
5.2.DESPATX D’ASSUMPTES.
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5.2.1. CASA DE COLONIES
Donat compte el Ple, del contracte signat entre l’ajuntament i l’Institut Sagrada Familia, pel
qual aquest cedeix a l’ajuntament l’edificació de la casa de colònies situada al C. Pau Coll 31
(de 09/07/13 a 08/10/2013) de forma gratuïta, per l’exercici de la mateixa activitat.
5.2.2. DEVOLUCIÓ FIANÇA
Donat compte el Ple de l’expedient tramitat per procedir a la devolució de la fiança
definitiva següent:
OBRA
CONTRACTISTA
ENTORN PORTA ACCES AL XXXXXXXX
NUCLI EMMURALLAT DE
TALARN

FIANÇA
6.465,52 €

Atès que ja s’ha exhaurit el termini fixat d’un any de garantia definitiva de les obres
esmentades.
Vistos els informes de Secretaria-Intervenció, així com el informe favorable del tècnic directors
de l’obra.
El Ple acorda :
PRIMER. INICIAR l’expedient de devolució de la fiança definitiva de l’obra anteriorment
exposada i per l’import assenyalat.
SEGON. RETORNAR la fiança definitiva finalitzat el termini d’exposició pública de
l’expedient, en cas de no presentar-se cap reclamació envers el contractista.
TERCER. FACULTAR al Sr. Alcalde per donar compliment al present acord.
5.2.3.MOCIONS
MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT
EN MANS DELS MUNICIPIS(I ELS CONSELLS COMARCALS)
EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una situació d’amenaça per a la
continuïtat del sistema de Serveis Socials de responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat
construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, posar en
perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels
drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i
suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en perill
un model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de
l’administració local, l’Ajuntament de Talarn mostra la seva preocupació per les greus
conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau
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social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les
persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans gestors de
la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.
El Ple per unanimitat dels presents acorda:
1. En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte, l’Ajuntament
de Talarn demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern espanyol i als
legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de
la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials
per a les Corporacions Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis
socials de proximitat en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra
exigència que, a més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea
(article 5 del Tractat de la UE).
2. Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol sinó que
s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Talarn insta al Govern de la Generalitat a
garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a
tot el territori.
3. Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords
MOCIO D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
La secretaria informa que la moció presentada pel grup CIU en l’anterior sessió plenària, no es
va deliberà, per que no va prosperar la inclusió en l’ordre del dia; per aquest motiu, s’ha
incorporat a la següent sessió, per la seva deliberació.
El sr. Alcalde, exposa la seva postura no es a favor de la moció, no pel seu contingut, sino per
que al mes de febrer, es va aprovar per unanimitat una moció en el mateix sentit. El sr. Rosell
contesta que es diferent, i entén que al igual que altres ajuntaments cal aprovar-la per que es un
tema a tractar a Madrid; així mateix al Consell Comarcal ja han tractat aquest tema.
El sr. Alcalde, contesta que si be el tex es diferent, el sentit es el mateix, i no creu que s’hagi de
votar dues vegades el mateix.
Es sotmet a votació la moció. El Ple per majoria absoluta amb 4 vots en contra (GTReagrupament i PSC-PM ) i 2 vots a favor (CIU), acorda: No aprovar la moció d’adhesió al
pacta nacional pel dret a decidir presentada pel grup CIU.
6.-MODIFICACIO I AMPLIACIO PLANTILLA ORGÀNICA.

Vist l’informe dels serveis jurídics de l’Ajuntament. Vist l'informe-proposta de
secretaria, que literalment diu:
“PRIMER.- En relació a la plantilla, disposa l'art. 126.1 del Text Refós de Règim Local
tots els llocs de treball degudament classificats reservats a funcionaris, personal laboral i
eventual, s'aprovaran anualment en ocasió del pressupost -i amb els seus mateixos
tràmits, per tant, d'aprovació inicial, exposició pública durant quinze dies i aprovació
definitiva ja que s'aprova en un únic procediment, el del Pressupost- i hauran de
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respondre als principis de racionalitat, economia i eficiència i establir-se d'acord amb
l'ordenació general de l'economia.
Igualment han de complir-se els principis enumerats en l'art. 126.2 del Text Refós sobre
Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, quant a la compensació de
l'increment de la despesa amb la reducció d'altres unitats.
SEGON.- Tant a la plantilla com a la relació de llocs de treball haurà de donar-se'ls la
publicitat legalment establerta (art. 70.2 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local), remetent-se còpia de les mateixes tant a l'Administració de l'Estat com a la de la
Comunitat Autònoma. Entrant en vigor amb la seva publicació en el Butlletí Oficial de
la Província i el transcurs dels quinze dies que establix l'art. 65.2 en relació amb l'art.
70.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
TERCER.- Correspon al Ple de la Corporació adoptar aquest acord conforme al disposat
en l'art. 22.2 i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.
QUART.- En el Pressupost General de la Corporació per a l'any 2013 , existeix
consignació suficient i adequada per a la dotació econòmica de tots els llocs de treball
que conformen la modificació de la plantilla de personal.
CINQUÈ.- Davant la situació de vacant de la plaça d’auxiliar-administratiu/va, i de la
necessitat de creació d’una nova plaça d’administratiu, a l’Ajuntament s’ha produït una
situació prioritària que comporta la necessitat de modificar l’actual plantilla i ampliar-la
per cobrir-les, excepcionalment, ja que estem davant una situació de necessitat per a què
l’ajuntament pugui funcionar i complir amb la seva obligació d’atendre les necessitats
ciutadanes i l’ interès públic en general. Així doncs, i donat el cas d’aquestes vacants,
queda justificada pels motius aquí exposats la contractació de personal que pretén dur a
terme aquest Ajuntament.
En virtut d'això, es proposa al Ple de la Corporació, l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal funcionari i laboral de
l'Ajuntament de Talarn, que s'adjunta com annex al present Acord.
SEGON.- Que s'exposi al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per
quinze dies a l'efecte de reclamacions.
TERCER.- Definitivament aprovada, que es remeti còpia a l'Administració de l'Estat i
de la Comunitat Autònoma, i es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província, a l'efecte
del seu coneixement i entrada en vigor.
QUART.- Amortitzar la vacant de funcionari d’auxiliar-administratiu.”
El Ple, per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER.- Aprovar inicialment la plantilla de personal funcionari i laboral de
l'Ajuntament de Talarn, que s'adjunta com annex al present Acord.
SEGON.- Que s'exposi al públic, previ anunci en el Butlletí Oficial de la Província per
quinze dies a l'efecte de reclamacions.
TERCER.- Definitivament aprovada, que es remeti còpia a l'Administració de l'Estat i
de la Comunitat Autònoma, i es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província, a l'efecte
del seu coneixement i entrada en vigor.
QUART.- Amortitzar la vacant de funcionari d’auxiliar-administratiu (1/2 jornada).
7.-APROVACIO MODIFICACIO CREDITS 01/2013.
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Donat compte el Ple de l'expedient de modificació de crèdits núm. 01/13, que es tramita en
aquest Ajuntament, per tal de poder atendre despeses no contemplades al pressupost de
l’exercici corrent i finançat amb càrrec al romanent de tresoreria de la liquidació del pressupost
de 2012 i per majors ingressos.
Atesa la proposta formulada per Secretaria – Intervenció, així com l'informe emès al respecte.
Vistos els articles 177 i ss del TRLRHL, i d'altres d'aplicació.
El Ple per majoria absoluta de 4 vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 2
abstencions (grup CIU), acorda:
PRIMER.- APROVAR amb caràcter inicial l'expedient de modificació de crèdits núm. 02/12
dins del pressupost de 2012, d'acord amb el contingut de la proposta de secretaria- intervenció .
SEGON.- EXPOSAR-LO al públic, durant un termini de quinze dies, mitjançant publicació dels
corresponents edictes al tauler d'anuncis de la corporació i butlletí oficial de la província.
TERCER.- ENTENDRE definitivament aprovat l'expedient en cas de que durant el termini
indicat no es presentin reclamacions contra el mateix .
INTERVENCIONS: El sr. Feixa manifesta que no s’entén la despesa per la instal.lació de wifi
al poble, quan està constatat que les ones son nocives per la salut; amb aquesta instal·lació
estem afegint més ones electromagnètiques. El sr. Alcalde li pregunta si té wifi a casa i pel que
fa als estudis que hi ha a internet cal saber quines son les fonts, doncs potser que no estiguin
demostrades científicament; afegeix que els medidors de senyals electromagnètiques de la
central telefònica de Tremp, es pràcticament imperceptible, per la qual cosa a Talarn, serà
moltíssim menys. També li contesta que no entén aquesta postura quan el seu grup va prometre
als veïns el servei de wifi en campanya electoral. Afegeix que estan cansats de sentir que fan
malber els diners, aquest servei ha arribat i la gent al seu criteri connectaran o no, i no es poden
fer contínuament aquestes afirmacions, li sembla demagògia.
8.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació a la claveguera de Font de Caps: informa de l’existència d’una fuita entre casa
XXXXXXX i era XXXXXXX, unes fuites que provenen d’una claveguera feta fa poc temps,
felicita l’anterior equip de govern, i ara son criticats per arranjar aquests desperfectes. Així ho
demostra el reportatge realitzat per l’empresa Hidrocar que amb una càmera s’ha revisat la
tuberia i s’han detectat el múltiples defectes.
- En relació a la pista poliesportiva: dins del pla de joventut, s’intentarà crear un club esportiu,
fet que no s’havia fet mai.
- De la reunió el passat dia 15/07/13 amb el delegat de Treball i Turisme; s’han trobat en
diferents ocasions i totes les converses van per bon camí, i Talarn comença a estar al mapa.
-De la visita al Director General de Turisme, on van rebre la seva felicitació per la gestió del
territori junt amb l’Estació Biològica. També ens hem de felicitar per que finalment el municipi
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té un ADF; mai s’havia preocupat tant pel territori, i ara es disposa de carro de mànegues i
bomba, que era una vella reivindicació; afegeix, que d’això diuen malgastar diners.
-De la reunió amb XXXXXXX, per que Talarn s’assenyali com a destí turístic pel seu espai
starlight, que
son llocs visitables que posseeixen excel·lents qualitats per la

contemplemplació de les estrelles.
-Del projecte de recollida selectiva “porta a porta” realitzat per un estudiant d’enginyeria, i no es
descarta portar-ho a terme, es reciclaria més, i es potenciaria l’ocupació; properament es
presentarà el projecte.
-Talarn participarà a Mostremp, i vindrà un director de curtmetratge, i també es passarà el
curtmetratge de Sant Sebastià amb sopar-coloqui.
-Informa que el jovent de Talarn, podran disposar d’un autocar per anar aquest estiu a les festes
majors dels pobles.
-De la redacció del PAES: en relació a la subvenció atorgada informa que aquest document
servirà per disminuir el consum energètic, fet pel qual no es van preocupar amb anterioritat.
Actualment ja s’està reduint el consum energètic de l’enllumenat públic.
-En relació a la persona que està realitzant treballs per la comunitat, s’informa que ja ha
començat durant els cap de setmana, d’acord amb el jutjat.

9.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Alcalde comenta que li sap molt greu, escoltar certes coses de l’oposició, i per això estan
enfadats, doncs entre d’altres, una cosa es no aprovar alguna factura com es lògic, però una
altra, es no aprovar cap factura en general, argumentant que gasten molt.
Continua dient en relació a la instal.lació del wifi, que a més hi haurà la telefonia a la que els
veïns podran acollir-se, i pagaran molt menys, i amb moltes facilitats i opcions; hi haurà una
empresa que ho gestionarà i hauran d’abonar un cànon a l’ajuntament, i amb tota probabilitat,
es podran amortitzar les instal·lacions en dos anys. El sr. Feixa, demana que s’estudiï be aquest
tema, doncs els estudis afirmen que es nociu, cal tenir una sèrie de prevencions com tancar-ho a
la nit, doncs les ones son acumulatives, també demana que es consulti al poble la instal·lació de
wifi.
El sr. Alcalde, diu que hi ha més de 900 municipis que tenen wifi, a més respon que si estan
tant preocupats per les ones, li recrimina que van aprovar la linia de 400kw, per que donaven
feina als empresaris de la zona. També li respon, preguntant si també van consultar als veïns
alhora de fer els carrers i per aplicar contribucions especials, la resposta es no. Com tampoc
col·laboren com a veïns i regidors, tampoc en la presa de decisions, doncs tot ho troben
malament.
El sr. Feixa pregunta per que s’ha canviat la festa major, quan sempre havia estat el penúltim
diumenge. El sr. Alcalde, ensenya el calendari amb les festes, tot indicant que la festa major
serà el penúltim cap de setmana, tot afegint que ells van aprovar el calendari de festes.
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I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-dos
hores, del dia anteriorment assenyalat, de la qual es redacta la present acta, que un cop aprovada
haurà d’ésser transcrita al seu corresponent llibre. Jo, la Secretària en dono fe.

