AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL NOU DE GENER DE 2013.
Talarn, 9 de gener 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 ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICENCIES.
4.-FACTURES.
5.-ADF TALARN
6.-DESPATX ASSUMPTES.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió ordinària de 05/12/2012. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 abstencions (grup CIU), acorda la seva
aprovació. El sr. Cirera manifesta que l’abstenció del seu grup ve donada perquè 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.
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2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Servei de Control de Qualitat de les Aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultats
analítics de la sortida del dipòsit de capçalera als Nerets, amb resultat de no apta per tenir el
paràmetre de terbolesa alterat.
-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, oferiment del servei de tasques de manteniment
hivernal en els camins municipals (equip llevaneus amb repartidor de sal i subministrament de
sal), havent de comunicar el interès en aquest servei.
-Del Servei d'Atenció Primària Lleida Nord de la Gerència Territorial Alt Pirineu i Aran,
informant, que des del desembre el servei de programació telefònica de visites s'ofereix a través
de dos números de telèfons, el 902 i altre amb prefix 93, perquè la trucada sigui gratuïta a qui
tingui tarifa plana.
-Del Departament de Governació, la publicació de les bases reguladores i d'execució del
PUOSC 2013-2016.
-De la Diputació de Lleida, comunicant els imports del Programa Específic inclòs en el PUOSC,
destinats a inversions i a subministraments i arrendaments.
-De la Diputació de Lleida, ajut extraordinari de 15.000€ per la substitució de canonada d'aigua
a Font de Caps.
-De la Diputació de Lleida, ajut extraordinari de 15.000€ per la substitució de tram de xarxa de
sanejament per esllavissada al camí de la Roqueta.
-De l'IEI, l'atorgament de 500€ en la convocatòria de l'Oferta Cultural.
-De la Diputació de Lleida, l'atorgament de 1.500€ per l'organització de la 2na. Fira del Vi, i
1.400€ per l'organització de la 19ª Fira de Tardor.
-De l'IEI, desestimació de les peticions d'ajut per: Restauració patrimoni arquitectònic església
parroquial, Equipament sala sociocultura-equipaments culturals bens mobles; Inversió sala
sociocultural
-De l'Ajuntament de Tremp, còpia de la resolució i fitxa amb els atorgaments de la subvenció
atorgada pel Departament d'Empresa i Ocupació destinada al Programa de suport als territoris
amb més necessitats de reequilibri territorial i econòmic (projecte Treball a les 7 comarques
2012), que s'ha destinat al propi Ajuntament de Tremp i al Consell Comarcal del Pallars Jussà,
per acumulació de sol·licituds amb l'objecte que el projecte resultant tingui un abast i impacte
superior a la comarca. El sr. Alcalde, fa explicació de les accions subvencionades de cada ens
que son totes elles emmarcades en l'àmbit del turisme, l'agricultura i serveis.
-Acta signada per representant de la Comunitat de regants, dels Ajuntament de Tremp i Talarn,
del DAAM, de la direcció d'obres, per la qual sol·liciten autorització per la redacció d'un
Projecte complementari del regadiu de Tremp, amb la finalitat de valorar les obres d'ampliació
de pont existent en el camí que dona accés al tram de l'obra entre les dos creuaments del riu
Noguera.
-Del sr. Emilio Fernández Maldonado, agraïment pel recolzament rebut en la difícil situació
personal que està passant.
-De l'Escola Superior de Relacions Públiques de la Universitat de Barcelona, conveni pel
projecte formatiu de pràctiques acadèmiques externes, per l'estudiant Laura Rabasa Cantons.
-Del Conseller de Territori i Sostenibilitat, comiat com a conseller.
-De l'Associació Activa Solidaria, informant de la recaptació de donatius durant l'exposició
"Mirant Mirades" a l'estiu 2012, de la destinació dels mateixos, tot agraint a l'ajuntament la
col·laboració prestada.
-De Mn. Joan Peretó Cerqueda, agraïment en nom de la Parroquia per l'aportació de quatre
estufes a l'església.
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2.2.-El Ple acorda per unanimitat:
2.2.1.-En data 10/10/2012 el Ple va acordar ADHERIR-SE com a Soci Protector a l’Associació
Amigos del Museo Específico del Suboficial del Ejército de Tierra Espanyol,
Vista la proposta d'Alcaldia d'augmentar la participació anual, s'acorda: PARTICIPAR a
l'Associació esmentada com a Soci Protector amb una quota anual de 100 €.
2.2.2. ADHESIÓ ASSOCIACIÓ MICROPOBLES DE CATALUNYA
Atès que en data 29 de març de 2008 es va constituir l’Associació de Micropobles de Catalunya;
Atès que l’Associació de Micropobles de Catalunya és una entitat sense afany de lucre, que vol
donar una veu conjunta als pobles de Catalunya, amb població de menys de 500 habitants;
Atès que aquesta acció ha de servir per a millorar la capacitat de gestió dels ajuntaments i per a
millorar la qualitat de vida dels seus habitants;
Atès que aquesta entitat pretén comunicar i posar en evidència totes aquelles dificultats que
comporten el fet d’haver de gestionar un ajuntament amb tots els deures, però amb mitjans
deficients. I amb l’objectiu de fer entendre als governs, legisladors, grans companyies de serveis
precisament en el micropobles, i s’han d’aplicar amb rigor perquè les persones que hi viuen
puguin tenir garantida la igualtat d’oportunitats;
El Ple per unanimitat dels membres legals, acorda:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Micropobles de Catalunya, com a membre de la mateixa i
passar a formar-ne part, des del moment de la comunicació del present acord, com a soci de ple
dret.
Segon.- Facultar al senyor alcalde president per a la signatura i realització dels tràmits
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’Associació de Micropobles de Catalunya, als efectes
corresponents.
2.2.3.- COL·LABORAR econòmicament amb el CEIP ELS RAIERS per l’organització de la 31
Olimpíada Escolar Flamicell any 2013, amb un import de 60€.

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 de les següents COMUNICACIONS PRÈVIES D’OBRES MENORS
per part dels grups GT-Reagrupament i PSC-PM i en contra per part del grup CIU pel
procediment establert:
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PROMOTOR
XXXXXXXXXXX

OBRA
Treballs d'arranjament de camí d'entrada al C. XXX fet malbé
per la pluja.

XXXXXXXXXXX

Reparar paret caiguda hort Font de Caps (parcel·la XX del
polígon X). Condicionant: El mur perimetral o de tancament de
la parcel·la haurà d'estar acabat en pedra de la terra, col·locada
en sec o amb rejuntat de les juntes amb morter de cal, i
aplicada canal per rebaixar-lo; l'alçada haurà de ser iguala la
existent abans de l'enderroc.

XXXXXXXXXXX
C. XXXXX: pintar façana sense bastida, substitució persiana en
planta baixa per un marc i vidre fix+porta, obres d'acabat al
vestíbul. Condicionants: La fusteria exteriors no podrà ser de
color blanc ni de cap color clar. La pintura a utilitzar en els
paraments de façana haurà de contenir component grisa o
terrosa; s'exclou el color blanc.

Intervencions:

3.2. Per Decret d'Alcaldia núm. 17/2012 de 21/11/2012, es va ordenar a la sra.
XXXXXXXXXX la realització de diferents obres, d’acord amb el informe detallat dels serveis
tècnic a l'immoble del C. Pau Coll 33, havent-se fixat un termini de dos mesos per executar-los.
Vist el informe dels serveis tècnics, i atès que continua havent despreniments de pedres de la
façana principal d'accés a l'edifici i representa un perill als vianants i vehicles, el Ple per
unanimitat dels membres legals, acorda:
COMUNICAR a la sra. XXXXXXXXXXX, que no s'ha donat compliment a les mesures
cautelars imposades a la notificació de l'ordre d'execució
COMUNICAR a la sra. XXXXXXXXXXX, que el termini atorgat per executar les obres
ordenades a l'immoble del C. XXXXXXXXX, finalitza el 05/02/2012, i a data d'avui no s'ha
sol.licitat llicència urbanística.
REQUERIR a la sra. XXXXXXXXXX, que de forma immediata ha de procedir a la protecció
de l'immoble amb estructura metàl·lica protectora de vianants i vehicles, per evitar que els
despreniments impactin directament a la via pública.
3.3. RESTAR assabentats del final d'obra presentat pel sr. XXXXXXXXXX, relacionada amb
la llicència urbanística atorgada l/01/02/2012 per la substitució de la coberta d'edificació
agrícola existent a la parcel·la XXX del polígon X, i de l'informe dels serveis tècnics justificatiu
de les obres executades; mancant únicament pintar l'exterior, tot recordant al promotor que pel
que fa al 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
nomes 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.
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3.4.- Atès que el sr. XXXXXXXXX, en representació de l'activitat XXXXXXXXX, ha elaborat
i presentat el Pla d'Autoprotecció, situat a la C-13 km. XX, en compliment del que estableix el
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg i centres obligats a adoptar mesures
d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures
Atès que els serveis tècnis i tècnic de protecció civil ha emès informe favorable a
l'homologació del pla amb unes consideracions;
El Ple per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar i Homologar el Pla d’Autoprotecció de l'activitat XXXXXXXX, ha elaborat i
presentat el Pla d'Autoprotecció, situat a la C-13 km. XX, supeditant-lo, d'acord amb l'informe
emès a la incorporació de les següents consideracions: Totes les sortides reflectides en el PAU
com a sortides d'emergència hauran d'estar operatives com a tals.
Segon.- Notificar aquest acord al sr. XXXXXXXX.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya a través
del registre electrònic de plans d'autoprotecció.
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 13/2012, amb 49 de les mateixes, per un import
total de 9.397,09€. 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 pregunta per la factura d'Acustilec, a més van demanar factures
que encara no les tenen, també hi ha un viver d'empresa que diu l'Alcalde que ha costat uns
6000€ i no ha vist cap factura. Afegeix, la factura de subministrament elèctric del dipòsit dels
Nerets, puja més de 1000€, i quan es van aprovar les tarifes de l'aigua i el seu grup es va
manifestar en contra per que considerava que el cost de l'aigua d'aquell sector era superior, li
van dir que el cost era el mateix que la del poble, i ara tenim una factura de llum important; i
així, d'altres com les declaracions al diari del lloguer de la farmaciola.
5.-ADF TALARN.
El sr. Alcalde informa de la proposta de creació d'una Associació de Defensa Forestal de
Talarn, que agrupi als propietaris forestals del municipi, així mateix de la proposta dels Estatuts.
Prèvia deliberació, el Ple per unanimitat dels presents, acorda:
PRIMER. APROVAR l'adhesió de l'Ajuntament de Talarn a l'Agrupació de Defensa Forestal
de Talarn, i acceptar íntegrament els Estatuts de la mateixa.
SEGON. NOMENAR com a representant de l'Ajuntament a l'ADF el sr. Lluís Oliva Díaz.

6.-DESPATX ASSUMPTES.
6.1. Donat compte el Ple del següent Decret d’Alcaldia: Núm. 18/2012 de 10/12/2012, pel qual
es sol·licita al Departament d'Empresa i Ocupació, una subvenció de 4800€ per realitzar un
projecte d'utilitat social. El sr. Alcalde informa, que ha estat desestimat aquest ajut, si be, s'ha
sol·licitat igualment l'atorgament d'una programa de col·laboració social, però sense subvenció,
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havent de fer-se càrrec l'ajuntament de la diferència entre la prestació que cobrin els participants
i la seva base reguladora.
7.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació al lloguer de la farmaciola, no s'ha efectuat cap pagament de lloguer; es va
formalitzar un contracte de lloguer a cost 0, per que es necessitava un document de contracte per
la tramitació d'obertura de la farmàcia.
-En relació a les factures del viver, s'han passat per les relacions de factures totes les que es
disposen .
-En relació a la factura de llum dels Nerets, informa que podria comprovar que les factures dels
anteriors sis mesos la lectura ha estat estimada; pel que fa a Talarn l'aigua baixa per gravetat,
però hi ha igualment un cost pel subministrament de llum, per que si estigues al cas de les
instal·lacions, a cada dipòsit existeixen unes bombes que regiren l'aigua i això té un cost que es
el mateix a tots els dipòsits. Afegeix dient que troba de mal gust que discuteixin els preus dels
Nerets, quan es una infraestructura instal·lada quan ells estaven a l'equip de govern, i més quan
li van ajudar a trobar finançament.
-Pel que fa a la manca de temps per estudiar les factures, els recrimina que en el seu dia no van
fer ús de les comissions informatives, i ara disposen del termini de 48h. per l'examen de la
documentació del ple, el mateix termini que ells disposaven en l'anterior legislatura.
-Altar Mara Janer: informa que les despeses de l'altar aniran a càrrec de l'ajuntament, i la figura
de bronze a càrrec de la Congregació.
-Informa que els bisbats catalans preparen rutes de turisme religiós, on s'inclourà Talarn .
-Informa que les estufes instal·lades a l'església realment eren necessàries, no obstant, s'agraeix
l'escrit de Mn. Peretó.
-Informa en relació a les despeses del contracte d'electricista (1 mes) que amb els treballs
realitzats, la població disposa d'unes instal·lacions que serviran per tots els anys, amb l'estalvi
que suposa en el rebut de muntatges elèctrics.
-Informa del canvi i noves col·locacions de mirall/retrovisor a la cantonada de l'església, del
Portal de Caps, a la sortida del pàrquing de Font de Caps.
-Informa de les últimes modificacions del projecte de la pista poliesportiva i piscina, per la seva
licitació en breu.
-De la desaparició de l'Associació Petit Davinci, per manca de finançament que ha comportat el
no poder tirar endavant tots els projectes previstos, alhora informa que el 0,7% atorgat a la
mateixa serà retornat.
-En relació a les fuites a algun punt de les canonades, informa que es contractarà una empresa
per que elabori un estudi de les fuites i proves de pressió; algunes que van ser detectades es van
arranjar, però continuen havent.
-De l'aprovació d'un projecte de col·laboració social, per executar una acció d'interès per la
comunitat on participarà una persona en situació d'atur havent d'abonar al treballador la
diferencia entre la seva prestació i la base reguladora.
-De la signatura d'un conveni amb l'IES de Tremp perquè una estudiant faci pràctiques
d'administratiu, essent la seva funció introduir dades.
-En relació a Casa Manelet, el propietari està buscant pressupostos i en breu començaran les
obres.
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8.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera pregunta pel tall del pont de sota casa Granotes; així mateix, sol·licita acta del
consell d'administració de 24/12/12; continua dient en relació al viver d'empresa i farmaciola
que reprodueix declaracions de la premsa.
El sr. Alcalde, contesta que per avís d'un veí pel mal estat del pont sota casa granotes, es va
notificar a la D.G. Carreteres i aquesta ho ha tancat per que la reconstrucció es massa costosa.
Pel que fa a la farmaciola es remet a anterior intervenció, i en relació al viver d'empresa les
factures disponibles han estat sotmeses a aprovació.

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

