AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL VUIT DE MAIG DE 2013.
Talarn, 8 de maig 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.-PLA PROTECCIO CIVIL TALARN: MANUAL ACTUACIO
EMERGÈNCIES EN AREES DE PUBLICA CONCURRÈNCIA.
6.-DESPATX ASSUMPTES.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-PRECS I PREGUNTES

PER

1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió ordinària de 04/04/2013. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a favor
(grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM )i 3 abstencions (grup CIU), acorda la seva aprovació.
El sr. Cirera manifesta que l’abstenció del seu grup ve donada per que no s’ha rectificat el punt
de la sessió plenària de 06/02/13 on el seu grup va votar a favor de la comunicació d’obra del
sr.XXXXXXX, no en contra com figura a l’acta ja que en el moment d’aprovar-la va ser passat
per alt. La secretaria reitera que l’acta de 06/02/13 ja va ser aprovada en sessió de 06/03/13, i no
es objecte d’aprovació avui; no obstant es transcriu la postura del grup CIU.
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 17/04/13, de la xarxa dels Nerets, amb qualificació d’apta pel consum.
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- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, llistat dels manteniment dels cloradors corresponent al
mes de febrer i març.
- De la Direcció General de Qualitat Ambiental, resolució per la que es declara suspès el termini
previst per resoldre la convocatòria de subvencions per a actuacions d’ordenació ambiental de
la il·luminació exterior 2013.
- Del President de la Generalitat, que amb motiu de la commemoració durant l’any 2014 del
tricentani de l’11 de setembre de 1714, s’impulsin iniciatives de commemoració d’aquest fet.
- De l’Ajuntament de Tremp, escrit informant que l’empresa XXXXXX en execució del
contracte d’explotació, conservació del sistema de sanejament de l’EDAR de Tremp, va lliurar
el programa d’explotació, conservació i manteniment de la xarxa de col·lectors, on
s’identifiquen les mancances existents a la xarxa, que inclou el sistema de bombament de Talarn
(manca d’aigua al bombament i la presència de canalització de distribució d’aigua a l’interior de
l’arqueta, que prèvia valoració es sol·licitarà a l’ACA assignació pressupostaria), així com el
trencament de la canonada del sobreeixidor del bombament. El sr. Alcalde, informa que
existeix una arqueta d’aigua, però es probable que necessitin més cabdal; el sr. Cirera comenta
que la canonada es suficient i es estrany que els falti aigua.
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.- AUTORITZAR el canvi de nom del nínxol num. 38 fila 1a. a 4a. del Cementiri
municipal de Talarn, a favor del sr. XXXXXXXX, que fins ara figurava a nom del difunt sr.
XXXXXX , si be, condicionat a que :
- presenti documentació acreditativa de la propietat dels nínxols.
COMUNICAR al sr. XXXXXX, que per tal de traslladar les restes existents dels nínxols a
l’ossera, caldrà sol·licitar el trasllat de despulles d’acord amb el procediment legalment
establert.
3.2. AUTORITZAR a la sra. XXXXXXXX, en representació de la sra. XXXXXXXXX, titular
del XXX, a ocupar la via pública amb dos taules i vuit cadires a l’alçada de la Pl. Dr. Vidal
Sivilla 1 de Talarn, d’acord amb les següents condicions:
a) Quan la col·locació, s'ha de deixar un pas lliure per a vianants i sense entorpir la fluïdesa del
trànsit de vehicles.
b) L’autorització està supeditada al respecte de la zona ajardinada i el descans dels veïns.
c) La llicència s’atorga per un període d’1 any, i es considerarà prorrogada pel mateix període,
i no hi ha canvis substancials en les condicions sota les quals es va atorgar la llicència.
d) En tot cas, el o la titular de l’autorització haurà de tenir cura de la neteja de l’espai ocupat.
e) La col·locació de taules, cadires i para-sols només serà admesa com a complement
d’activitats de restauració.
f) L’Ajuntament es reserva el dret de sol·licitar la retirada de les taules i cadires, amb motiu
d’actes i/o activitats que es celebrin a la zona de la Plaça Dr. Vidal Sivilla.
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3.3. COMUNICAR a XXXXXXXX I XXXXXXX., que l'activitat d'explotació ramadera
porcina de cercle tancat(145 femelles, 7 mascles, 440 cria, 24 de reposició i 800 caps
d’engreix), situat a la parcel·la 146 del polígon 3, d'acord amb l'article 51 de la Llei 9/2011, de
29 de desembre de promoció de l'activitat econòmica, ha sofert un canvi de règim de control
ambiental, passant a regir-se pel règim de comunicación (Annex III). No obstant per garantir la
seguretat jurídica dels procediments d'activitats ramaderes subjectes amb anterioritat a llicència
ambiental, se'ls aplicarà el règim de control establert a la respectiva llicència .
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 04/2013, amb 79 de les mateixes, per un import
total de 28.380,64€ . 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 hi ha alguna factura, com per exemple l’estudi sobre
l’alberg i altra d’activitats, que no tenen coneixement del que es tracta; el sr. Alcalde informa
que es tracta d’honoraris relacionats amb l’estudi elaborat per la gestió de l’alberg i d’altre de
diferents activitats dins del projecte de dinamització de la població i suport a l’educació(als
cicles formatius de cada etapa educativa, a cada centre d’ensenyament de primària, secundaria,
etc., continua amb una detallada explicació. El sr. Cirera, pregunta que la suma de les factures
del teulat ha sumat més d’11.500€; el sr. Alcalde explica que la diferència es per que s’ha
executat més obra de la inicialment prevista (canvi d’una biga, una obertura) i així mateix,
l’adjudicació era 11.500€ més Iva. El sr. Cirera pregunta sobre la factura de la Societat General
d’Autors, la secretaria exposa que es tracta dels drets d’autor de l’anualitat 2012 d’actuacions en
festes. El sr. Cirera pregunta per la factura de Marc Pericon, contesta el sr. Alcalde, que es tracta
de tota la llumenaria, connexions, etc. Del viver d’empresa.
5.-PLA PROTECCIO CIVIL TALARN: MANUAL ACTUACIO PER EMERGÈNCIES
EN AREES DE PUBLICA CONCURRÈNCIA.
Per tal de donar compliment a la normativa vigent, d’acord amb el que disposen la Llei 4/1997,
de Protecció Civil de Catalunya, i el Decret 210/1999, de 27 de juliol, l’Ajuntament de Talarn
disposa dels Plans NEUCAT, INFOCAT, PROCICAT i SISMICAT vigents, que s’ha completat
amb l'elaboració del MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE
PUBLICA CONCURRÈNCIA: Concerts/Espectables a l'aire lliure.
Vist el del MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE PUBLICA
CONCURRÈNCIA: Concerts/Espectables a l'aire lliure.
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
Primer. APROVAR la documentació següent corresponent al Pla de Protecció Civil del
municipi de Talarn: MANUAL D'ACTUACIÓ PER A EMERGÈNCIES EN ÀREES DE
PUBLICA CONCURRÈNCIA: Concerts/Espectables a l'aire lliure.
Segon. ORDENAR la informació pública del document aprovat, durant el termini de vint dies,
mitjançant anunci al BOP i Tauler d’Anuncis.
6.-DESPATX ASSUMPTES.
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6.1.a-Donat compte el Ple dels següents Decret d’Alcaldia: Num. 15/2013 de 12/04/2013, de
desestimació de recurs de reposició presentat pel sr. XXXXXX; Núm. 16/2013 gt 12/04/2013,
d’autorització al sr. XXXXX per la instal·lació d’explotació apícola de 20 arnes a la parcel·la
55 del polígon 5; num. 18/2013 de 22/04/2013 pel que s’encomana a XXXXXX la defensa del
recurs contenciós administratiu interposat per XXXXXX i s’accepta el pressupost d’honoraris;
num. 19/2013 de 22/04/2013, d’aprovació del plec de condicions per regular l’execució
d’aprofitament de pastures per a l’ús veïnal i l’adjudicació de les mateixes al sr. XXXXXX;
num. 20/2013 de 24/04/2013, pel qual es pren coneixement de l’activitat dedicada a explotació
ramadera de 50 caps de cabrum extensiu; num. 21/2013 de 29/04/2013, d’esmena d’errada de
fet per la qual s’entén que la llicència urbanística per la neteja i impermeabilització de bassa
existent atorgada a la sra. XXXXX, s’ha d’entendre atorgada a favor de XXXXX.; num.
22/2013 de 29/04/2013, pel que s’encomana a Gonzalo Advocats la defensa del recurs
contenciós administratiu interposat per REE i s’accepta el pressupost d’honoraris.
Intervencions: El sr. Cirera, es manifesta novament en contra del procediment disciplinari
efectuat contra el sr. XXXXX.
6.1.b- Per majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 vots en
contra (CIU): RATIFICAR els Decret d’Alcaldia 14/2013 de 08/04/2013, d’aprovació inicial
del projecte de rehabilitació de la pista poliesportiva i inici del procediment d’adjudicació; i el
Decret d’Alcaldia 17/2013 de 08/04/2013, d’aprovació d’expedient de contractació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent per la rehabilitació de la pista
poliesportiva i ampliació de la zona equipaments, i aprovació dels plecs de condicions.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta que el vot en contra ve donat per que consideren una
despesa excessiva l’ampliació de la piscina, no en canvi la rehabilitació de la pista poliesportiva
que efectivament cal reparar-la.
6.2. D’acord amb els plecs de condicions econòmic administratives particulars per l’adjudicació
del contracte de gestió del servei públic de la zona esportiva (piscina i quiosc), l’adjudicatari pot
percebre les retribucions i/o subvencions per part de l’Ajuntament en el cas que aquest valori
que el contractista fomenta i potencia l’organització d’activitats lúdic esportives a la població de
Talarn, per promoció i dinamització de la vida cultural i esportiva del poble, així com la creació
de llocs de treball.
Vista la memòria presentada per l’adjudicatari, XXXXXX, corresponent a la temporada 2011,
corresponent a la millora de les instal·lacions i activitats lúdic esportives portades a terme
durant aquella anualitat.
El Ple acorda: ATORGAR una subvenció a XXXXXX., d’un import de 2.400€ per les millores i
activitats lúdic esportives realitzades durant l’anualitat 2011, per la promoció i dinamització de
la vida cultural i esportiva de la població.
6.3. ACCEPTAR els termes d’acceptació exposats per l’Ajuntament de Tremp, per tal de fer
efectiva la delegació de competències municipals de l’Ajuntament de Talarn en matèria de
sanejament d’aigües residuals en alta de Talarn .
FER CONSTAR que l’Ajuntament de Talarn manté les competències relacionades amb el
manteniment i conservació de la xarxa de sanejament en baixa, no en canvi del manteniment i
conservació de la xarxa de sanejament en alta que corresponen a l’Agència Catalana de l’Aigua.
6.4. PRENDRE CONEIXEMENT i donar per COMPLIMENTADA la justificació presentada
per l’associació Petit Da Vinci, corresponent a la subvenció atorgada a l’anualitat 2012 (0,7%)
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pel desenvolupament del programa Respir-a d’assistència i acompanyament a nens i famílies en
procés de malaltia, d’acord amb la memòria final del projecte presentat.
8.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Del seguiment del Pla de dinamització de joventut, on el primer al 2011 va entrar al Pla a
través del Consell Comarcal del Pallars Jussà, per la realització de diferents activitats
(festipallars, etc.); així mateix informa que sembla que va haver una subvenció de 23.000€ al
Consell Comarcal per la contractació d’un treballador que havia de desenvolupar un projecte
que no s’ha portat a terme, per baixes, excedències. Informa que s’han demanat explicacions al
conseller de joventut i també s’han adreçat a la secretaria de joventut.
- De les reclamacions dels veïns del camí de la Molina en relació a l’estat del camí; informa que
s’ha tractat aquest tema amb Endesa i l’arranjaran.
- De la finalització de les obres del camí de les Ruquetes, havent-nos de congratular de que
finalment s’hagi solucionat el problema del trencament del col.lector.
- En relació a les obres de l’aigua de Font de Caps, properament finalitzaran les obres, portantles a terme amb força cura.
- Que la setmana passada es va tenir la visita de la Directora de Turisme. Així mateix, durant el
mes de maig es disposarà de la nova web, amb força novetats.
- Per part d’Endesa han de construir una caseta per casos d’emergència, amb un grup
electrogen. La primera intenció per part seva, era fer-ho en una zona on amb el tancament de la
caseta s’hagués tancat l’accés a la zona de bany, si be, d’acord amb el suggeriment de
l’ajuntament ho faran a la zona de comportes i així arranjaran el camí.
- En relació a la informació de la premsa relacionada a una futura activitat a l’AGBS, en primer
lloc demana disculpes per que la població ha tingut la notícia mitjançant la premsa i no
directament des de l’ajuntament. Informa que es un projecte proposar per una empresa del viver
d’empresa de Talarn, que fa més d’un any que està treballat i madur. La iniciativa comportaria
la convivència de les activitats pròpies de l’AGBS, amb l’Escola de Futbol del Futbol Club
Barcelona, l’escola internacional i l’escola de motivació. Es tracta d’una iniciativa gestada per
una empresa instal.lada al viver que compta amb el recolzament de l’ajuntament, així mateix
informa que a final de mes tindrà lloc una visita al Mº de Defensa per presentar la iniciativa i
poder donar més informació.
- En relació al “despilfarro” que s’afirma fer per l’ampliació de la piscina, novament manifesta
que amb aquesta obra es pretén millorar l’accés a la gent gran i a més tenir aquesta zona pels
nens, doncs l’equip de govern treballa per tothom. Així mateix, afirma que s’acusa ara de
“despilfarro”, però en canvi, en l’anterior legislatura no ho eren moltes despeses, com
l’arranjament del tractor pascuali (més factures d’arranjament que el seu preu), contractar una
tinent d’alcalde, gastar més de set mil euros en cava.
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- Finalment afegeix, que està cansat de tanta demagògia en general, i en relació als impostos que
es paguen a Talarn, son dels més baixos de la comarca. Per la seva part accepta les crítiques que
siguin constructives, però no la crítica negativa per norma, doncs no tot es fa malament.
9.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera, exposa que lamenta aquesta situació; continua dient que en relació al viver
d’empresa, per ell no existeix, doncs per ell un viver d’empresa es crea per la creació de llocs de
treball i instal·lació de noves empreses, no com aquí a Talarn, que totes les empreses ja estan
creades i treballen persones que estan en altres empreses. Afirma que no hi ha col·laboració per
part de la Diputació i demana que no es menteixi.
El sr. Alcalde contesta desmentint la seva afirmació, tot dient que el viver de Talarn es tot un
exemple per molta gent i departaments i li dol no està d’acord amb aquest tema.
El sr. Cirera, manifesta que des del principi d’aquesta legislatura, ha estat criticat tot de
l’anterior legislatura, quan ell no va criticar a altres alcaldes.
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

