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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL NOU DE DESEMBRE DE 2013.
Talarn, 9 de desembre 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 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.-INFORMES D'ALCALDIA.
7.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA
Vista l'acta de la sessió extraordinària de 30/10/2013 i ordinària de 13/11/2013. 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 demanen informació que no es facilitada, i per que confirma que els treballadors
que van treballar el 15 d’agost, ho van fer a un preu per hora exorbitant.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
-Del Servei de control de qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida, informes de resultats
analítics de data 19/11/2013, de control de canella d’usuari Talarn, control de xarxa de
distribució Ctra. Pont Montanyana, ambdós conforme.
-Del Servei de control de qualitat d’aigües de la Diputació de Lleida, tramesa de la planificació
de les analítiques per 2014 tant de la xarxa de distribució com de la piscina.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

-De l’ACA, resolució de la CHE d’autorització de pròrroga per la construcció d’un pont penjant
per a vianants sobre el riu Noguera Pallaresa, als termes municipals de Tremp i Talarn.
-De l’Agencia de Residus, tramesa del informe de 20/11/13 d’avaluació i valoració d’una
problemàtica d’indicis de contaminació del sòl de l’estació de servei Talarn, i en relació a
l’expedient procedeixen al seu tancament atès que el seguiment de la qualitat del subsòl mostra
concentracions inferiors als nivells establerts.
-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, l’oferiment del servei de guàrdia per realitzar les
tasques de vialitat hivernal i el protocol d’actuacions, i així mateix de la disposició d’acopi de
sal.
-Del Departament d’Interior, comunicant l’homologació per la Comissió de Protecció Civil de
Catalunya el 03/10/13 del Ple Específic Municipal per a Emergències en àrees de pública
concurrència: concerts i espectacles a l’aire lliure, i alhora fan reconeixement del grau de
conscienciació i esforç vers la protecció civil del municipi.
-De la Direcció General de Joventut, comunicant que d’acord amb una visita de comprovació i
seguiment de l’activitat de “casal d’estiu”, complia satisfactòriament amb el contingut del
Decret 137/2003 de 10/06 de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les que
participen menors de 18 anys; així mateix encoratgen a segui per aquesta línia per que fa a
l’organització i el desenvolupament de futures activitats.
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
XXXXXXX

OBRA
Substitució de teules (20 m2) i col·locació d’aïllament a la
coberta de l’habitatge.

4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 10/2013, amb 68 de les mateixes, per un import
total de 20.839,97€ . 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 en contra
(CIU).
Intervencions Ple: El sr. Cirera, exposa que el vot en contra del seu grup ve donat per
l’excessiva despesa a l’alberg, a més de les factures de les persones que porten l’alberg; afegeix
que si aquestes persones estaven domiciliades al viver d’empreses, no quadra que a la factura el
domicili sigui a Tremp. En definitiva troben massa despesa pel benefici que s’obtindrà; per la
seva part recolzen activitats que reportin beneficis als establiments de la població, i això no
sembla que sigui així.
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Afegeix que hi ha força factures amb les que està en desacord per innecessàries o excessives,
com l’adquisició de 50 llibres de la central hidroelèctrica, del circ de la festa de Sant Martí,
doncs no es va poder aprofitar prou bé, la poda dels arbres doncs sòl la plaça ha costat 1600€.
5.-CREACIÓ JUNTA DE GOVERN.
El sr. Alcalde, planteja davant del Ple de la possibilitat de creació de la Junta de Govern,

òrgan col·legiat no obligatori per municipis menors de 5000 habitats. El Ple per majoria
absoluta de 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 3 en contra (CIU), acorda:
CREAR la Junta de Govern, que estarà formada per tres membres (president i dos
vocals), que seran designats per l’Alcalde, d’acord amb el que disposa l’article 54 del
TRLMRL i altra legislació concordants.
DELEGAR la totalitat de competències que siguin delegables en les més amplies
facultats, d’acord amb l’article 52.4 del TRLMRL i altra legislació concordant.
Intervencions: El sr. Cirera manifesta que el vot en contra del seu grup ve donat per que no es
troben representats.
6.-DESPATX D’ASSUMPTES.
Es dona compte el Ple de la sol·licitud d’ajut a la Diputació de Lleida, per a la gestió de l’aigua
d’ús públic anualitats 2013-2015, i d’acord amb la convocatòria s’ha sol·licitat l’assignació de
10.000€ per la instal·lació de comptadors d’aigua potable a la població.
7.-INFORMES D’ALCALDIA.
A instancia del sr.Alcalde, fa intervenció la secretaria a tenor de la suspensió de la celebració de
la sessió plenària convocada el passat dia 04/12/2013 per ordre del sr. Alcalde atès que el
portaveu del grup CIU va anunciar la impugnació de la celebració de la sessió, per no haver-se
insertat l’edicte al taulell d’anuncis, i dona lectura al seu informe que literalment diu:
“INFORME SECRETARIA
D’acord amb el que ha estat ordenat per l’Alcaldia, i en compliment de l’establert en l’article
3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,
INFORME,
ANTECEDENTS
- En data 04/12/2013 s’havia d’haver celebrat el Ple ordinari del mes de desembre, i el
portaveu del grup CIU, quan s’anava a iniciar la sessió, va manifestar literalment “que
impugnava” la celebració de la reunió plenària, per no haver-se insertat l’edicte al
tauler d’anuncis.
- Efectivament, no estava inserit l’edicte al tauler d’anuncis.
- A la sala de plens, van assistir com a públic unes 10 persones.
- Per ordre del sr. Alcalde, no es va celebrar la sessió plenària.
FONAMENTS JURÍDICS
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Article 81 i 229 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’organització, Funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
INFORME
1) Impugnar: Es oposar-se, combatre, refutar la validesa o legalitat d’una decisió, acte,
opinió, etc., per considerar-la falsa, injusta o il·legal.
Conclusió: No pot ser impugnada una sessió plenària que no s’havia celebrat encara.
2) L’article 81 del ROF, exposa que la convocatòria d’una sessió, dona lloc a l’obertura

del corresponent expedient, on ha de constar, entre d’altres, la còpia de l’anunci en el
tauler d’anuncis.
L’article 229 del ROF, exposa que la convocatòria i ordre del dia, es farà publica al
Tauler d’anuncis de l’entitat.
Conclusió: La norma legal disposa que les convocatòries, com a mitjà d’informació
ciutadana es faran públiques en el Tauler d’anuncis de l’ajuntament, no fixa cap
termini. En qualsevol cas, l’expedient de convocatòria podia considerar-se com a
defectuós, concretament per defecte de forma, per que mancava la inserció de l’edicte
de la convocatòria al Tauler d’anuncis. Defecte de forma subsanable, doncs podia
haver-se considerat subsanat per l’assistència de públic (aproximadament 10 persones)
a la sessió plenària que no es va arribar a celebrar.
Es tot el que tinc que informar. Núria Ballabriga i Puértolas. Secretaria-interventora.
Talarn, 9 de desembre de 2013.”
Així mateix, els serveis jurídics municipals van emetre informe que conclou d’igual forma, atès
que el preceptiu es la notificació dels membres de la corporació local de l’ordre del dia, com
així va ser, la manca de publicitat al taulell de la convocatòria, no era un defecte que comportes
la nul·litat de ple dret, en cas que s’hagués celebrat.
El sr. Cirera, manifesta que els va semblar el correcte exposar-ho abans de començar el Ple.
El sr. Alcalde no fa menció de cap informe.
7.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planteja diferents qüestions:
-En relació a l’adjudicació de les obres d’aigua de C. Font de Caps i clavegueram del Camí de
les Roquetes, no entén que s’hagi contractat una empresa i l’ajuntament per la seva part un peó
per aquestes obres, i s’hagi vist cap compensació; i a més, hagi factures addicionals per una
arqueta.
-En relació al la revista o butlletí municipal, afirma que es una revista de propaganda de l’equip
de govern, quan a tota arreu ha d’haver un apartat o a disposar per l’oposició.
-Manifesta que en les sessions plenàries es increpat sense que el sr. Alcalde prengui mesures.
-Informa que s’estan executant obres a un teulat d’edifici de la Pl. Castell amb una pendent
excessiva i no d’acord amb el projecte.
-En relació a l’edifici plurifamiliar no donat d’alta al C. Font de Caps, hi ha llogaters; en aquest
edifici s’han donat d’alta de llum pisos on no existeix l’escomesa general, tal com va tenir que
pagar una línia de subministrament el promotor dels blocs Tortajada.
-Pel que fa al PUOSC pregunta en quin punt està.
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El sr. Alcalde en relació a les qüestions plantejades, primer demana aclariments envers quin
edifici plurifamiliar del C. Font de Caps fa referència; i a continuació contesta:
-Pel que fa a l’acta de l’octubre no s’aprova per l’oposició per que l’Alcalde va afirmar que la
jornada del 15 d’agost va ser voluntària; i el sr. Cirera afirma que d’acord amb la seva
informació es mentida, va ser obligada i a més pagada a un preu excessiu. Aquest tema serà
contestat.
-Pel que fa a les factures de XXXXX, serà contestat. Continua dient que la factura d’adquisició
de llibres, es una de les participacions de l’ajuntament per que es pogués editar el llibre amb
motiu del centenari de les centrals hidroelèctriques; pel que fa a la factura de l’espectacle de la
festivitat de Sant Marti, es correspon a la contractació d’activitats per tot un dia i quan es
contracta es una incògnita saber si plourà o no; en relació a la factura de poda, confirma que es
cara i parlarà amb XXXX.
-De l’assumpte relacionat amb el PUOSC, a data d’avui no ha sortit encara, però tampoc
s’espera gran cosa.
-Pel que fa a les obres de Font de Caps, l’ajuntament va poder disposar d’un contracte de
col·laboració social, on va participar un veí de la població i lògicament aquesta feina no estava
contemplada al pressupost.
-En relació al butlletí municipal, informa que a partir del proper numero tindrà un espai
l’oposició; afegeix que el que recull son notícies, fets, no fantasies.
-En relació a l’edifici plurifamiliar del C. Font de Caps, disposen de certificació final d’obres i
cèdul·la d’habitabilitat, i existeix una escomesa elèctrica únicament per aquests pisos.
-Pel que fa a les obres del teulat d’edifici de Pl. Castell , els serveis tècnics revisaran l’obra.
El sr. Cirera insisteix en les obres del C. Font de Caps, davant de l’afirmació d’alcaldia
d’estalvi de diners quan l’ajuntament a més ha contractat un peó. També exposa que quan
estaven a l’equip de govern, a sol·licitud de l’oposició van instal·lar bandes rugoses, inclús els
van felicitar, i ara en canvi, quan estan a l’equip de govern les han tret.
El sr. Alcalde, fa explicació extensa envers la contractació de les obres de Font de Caps, on no
figurava al pressupost els treballs de peó, i per aquest motiu es va formalitzar un contracte de
prestació social que va afavorir a un veí de la població.
El sr. Rosell trasllada l’agraïment de la Creu Roja, per que s’ha retirar el rètol de la C-13 que
anunciava el lloc de “creu roja” quan no existia.
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.

