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ACTA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE TALARN D’10
D’OCTUBRE DE 2012.
Talarn, 10 d’octubre de 2012.
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.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS.
3.-AUTORITZACIONS I LLICÈNCIES.
4.-APROVACIO DE FACTURES.
5.-APROVACIO COMPTES 2011.
6.-INVENTARI OCUPACIO DOMINI PÚBLIC.
7.-DISSOLUCIÓ AGRUPACIÓ SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
8.-DECRETS D’ALCALDIA.
9.-INFORMES D’ALCALDIA.
10.-PRECS I PREGUNTES.
1.-APROVACIO ACTA ANTERIOR
Vista l’acta de la sessió ordinària de 01/08/2012. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor 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 on se'ls culpava
de l'anul·lació de la Comissió Informativa.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple rest assabentat:
- De la Diputació de Lleida, Servei de control de qualitat d’aigües, controls analítics de data
08/08/2012 de la piscina, amb qualificació de conforme a les especificacions del Decret
98/2000 de 22/02/2000.
-Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, informació del control dels cloradors mesos maig i
juny.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

-De la Direcció General de Policia, agraint l’escrit rebut des de l’ajuntament felicitant per la
tasca realitzada el 23/06/12 (flama Canigó).
-De l’Agencia de Residus, comunicant la denegació de subvenció sol·licitada per a la utilització
d’àrid reclicat dels residus de la construcció.
- De l’Ajuntament de Tremp, comunicant que deixa en suspens la seva participació en el
Projecte 7 comarques, per discrepàncies en el procés de contractació del gerent; igualment
adjunta carta adreçada al consell en aquest sentit.
- De la Direcció General de Medi Natural, l’aprovació del pla triennal de tala, poda i estassada
de vegetació pel manteniment de les línea elèctriques aèries, presentat per Endesa.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, i a conseqüència de la sol·licitud realitzada per part de
l’ajuntament, comunicació de la possibilitat de desplaçament d’un assistent social el segon
dijous de cada mes d’11 a 13, sempre que hagi cita prèvia.
- De la Comissió d’urbanisme de 28/06/12, d’acceptació del desistiment d’Endesa Distribución
Electrica en la tramitació de l’expedient per la reforma de la linia 6 kV.
- D’Endesa Distribució informació sobre les comprovacions i actuacions a realitzar a
conseqüència de l’escrit presentat pel sr. J.A.Llastarri en relació a una torre a la seva finca.
- De la Plataforma per la Universitat del Pirineu, del Manifest fundacional projecte universitat
del Pirineu.
2.2.-El Ple acorda:
2.2.1-PROPOSTA

DE
D’ALCALDES/ESSES

RESOLUCIÓ

D’ADHESIÓ

AL

PACTE

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”,
una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania
en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no
formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això
que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament de Talarn té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes.
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Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir
les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementant en un 20%
l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic
procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de Talarn fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més
del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts
d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Talarn es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització
d’aquestes tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació
de Lleida, coordinadora territorial del Pacte a les Terres de Lleida)
Tercer.- L’Ajuntament de Talarn es compromet també a elaborar un informe bianual
per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els
termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia
sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió
Europea (en els termes del model establert ) i al President de la Diputació de Lleida.
2.2.2.-ADHERIR-SE al nomenament de Fill Adoptiu de Tremp al sr. Emilio Fernández
Maldonado, d’acord amb expedient instruït a proposta del Casal Cultural Tremp.
2.2.3.-ADHERIR-SE com a Soci Protector a l’Associació Amigos del Museo Específico del
Suboficial del Ejercito de Tierra Espanyol, participant amb una quota anual de 30 €.
2.2.4.-FIXAR com a Festes Locals 2013: 11 de novembre 2013 (Sant Martí) i 11 de gener 2013
(Ana Ma. Janer).
2.2.5.MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ
TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL.
Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local suprimint
ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses municipals, personal al
servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant l’adscripció obligatòria de
determinats funcionaris habilitats, establint la seva dependència funcional de l’administració
general de l’Estat.
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Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que no han
estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i amaga la voluntat
real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi realitzat la reforma de
l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que tenen les seves competències
transferides, aprimant una administració hipertròfica i ineficient que és la responsable del 81%
del deute públic i on és el focus real del problema del sector públic.
Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en la
gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou el deute de
l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els ajuntaments catalans en
el seu conjunt, i tenint en compte que representen el 12’9% de la despesa pública global, i que
són les administracions més properes als ciutadans, i les millor valorades en tots els estudis
d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, CEO).
Atès que ha estat anunciada la futura modificació de diferents lleis com la de règim electoral o
la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model d’organització territorial
fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) en els municipis i les
vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal previst en els articles 2.3 i 84 EAC.
Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització territorial que li
correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local establerta a la Constitució,
l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea d’Autonomia Local.
Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular de forma
extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que desvirtua el model
institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer perillar la prestació de
serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra de 20.000 habitants que no té en
compte els territoris ignorant la diferent tipologia de municipis, turístics, de muntanya,etc
equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya el 73% del deute de les corporacions locals
correspon a municipis de més de 20.000 habitants.
Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de serveis
municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i els serveis
municipals.
Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat del
Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, així com la
necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera que
s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que sota l’excusa de la crisis
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un centralista que vol impedir la
prestació eficient de serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor indispensable.
SEGON.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així
com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el
desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les competències que
s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques detallades en la
Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el primer
nivell de prestació de serveis.
TERCER.- Que l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa
cap estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma desinteressada en
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els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un empobriment de les funcions
institucionals dels membres del govern de la ciutat.
QUART.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes les
competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat els
serveis públics.
CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament als
Consells Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i mancomunador
de serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta
necessària funció.
SISÈ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Governació i Relacions institucionals, i a tots els portaveus dels grups del
Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya.
2.2.6.- MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
DE 26 DE SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA PUGUI
DETERMINAR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR COL·LECTIU
MITJANÇANT UNA CONSULTA
ANTECEDENTS
Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents propostes
polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació catalanes, afavorir el
progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part d’aquestes propostes s’han
articulat des dels municipis catalans, durant anys les úniques institucions de les que hem
disposat per vehicular políticament el catalanisme.
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat nacional al si de
l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a canvi del reconeixement de la
nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot i que una part d’aquest catalanisme polític
també ha comptat amb partidaris de l’Estat propi des dels seus inicis, cercant el concert de les
nacions el marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles d’Europa.
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat Espanyol mentre
construïa i enfortia la democràcia superada la llarga nit del franquisme, el balanç és clarament
insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat malgrat els avenços assolits.
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb una clara
voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma molt significativa, amb la
sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 2006. Un fet que s’ha vist
agreujat per l’incompliment dels compromisos adquirits amb el Govern de la Generalitat, la
manca d’inversions molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el menyspreu i
l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit fiscal galopant que posa en risc
la cohesió social i el progrés econòmic.
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors
socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat propi, com la resta d’Estats
europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels
ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició.
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Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat inajornable per una
part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així es pot entendre que el passat 11
de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes protagonitzessin la manifestació més
massiva que ha vist mai la ciutat de Barcelona que, de manera pacífica i democràtica, van sortir
al carrer demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa. Un anhel que,
segons totes les enquestes, és compartit per una majoria de la societat catalana, que veu en
l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat.
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta evolució, sigui per
haver acollit les consultes populars per la independència de Catalunya organitzades per la
societat civil, ja sigui per haver estat capdavanteres amb diverses iniciatives arreu del territori,
demanant la creació d’una hisenda pròpia, una administració fiscal, una de justícia, tot apel·lant
a l’esperit cívic europeu per donar suport a la independència de Catalunya.
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col·laborar amb el Govern
de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja sigui com a organismes de
recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat arran de l'àmplia experiència en tributs
que tenen, i que la signatura d'un conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de
Catalunya i les quatre diputacions provincials catalanes que busca establir les bases de la futura
hisenda pròpia.
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la necessitat que el
poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i instava
el govern a fer una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un
nou Estat d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura.
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir
amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces polítiques
parlamentàries i pel President de la Generalitat.
Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. L’Associació Catalana de Municipis i Comarques expressa el seu reconeixement i es
felicita per l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels
carrers de Barcelona, sota el lema “ Catalunya nou Estat d’Europa.
SEGON. Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la construcció
nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han estat en període democràtic
l’administració més habitual per fer participar els ciutadans en els afers públics i d’interès
general.
TERCER. Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents d’encaix de
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense recorregut,
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
QUART. Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el poble català
pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés
social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la cultura i la
llengua pròpies.
CINQUÈ. Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents socials i
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la Unió
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Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui determinar el futur
col·lectiu en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència
democràtica i sense coaccions de cap mena.
SISÈ. Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de Catalunya
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta a la
ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament
dins la propera legislatura.
SETÈ. Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per impulsar la tasca
d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la consulta abans esmentada a la
ciutadania, així com la posada en marxa d’una hisenda pròpia dins la propera legislatura.
VUITÈ. Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència del
Parlament de Catalunya.
2.2.7.- A la vista del projecte d’Estatuts de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals
a Catalunya (ELFOCAT).
Resultant que entre els fins de la citada associació es troba representar els ens locals públics
amb patrimoni forestal o amb una gran vinculació en aquest sector i sent l’àmbit on exercirà les
seves activitats majoritàriament el territori català.
En virtut del que estableix la disposició addicional 5ª de la Llei 7/1985 Reguladora de Bases de
Règim Local, conforme la qual les Entitats Locals poden constituir associacions, de àmbit
estatal o autonòmic, per la protecció dels seus interessos comuns.
Considerant, que d’acord amb l’art. 47.2 g) de la mencionada Llei, correspon al Ple resoldre
amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporació la
“creació, modificació, o dissolució de Mancomunitats o altres organitzacions associatives, així
como l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i modificació dels seus Estatuts”.
S’adopten els següents acords:
PRIMER.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de la mateixa com a
soci.
SEGON.- Aprovar inicialment els estatuts de l’Associació, i sotmetre’ls a la tramitació
legalment establerta.
TERCER.- Es delega a l’entitat Dynaforest, coordinadora del projecte transfronterer, la
publicació dels acords corresponents, i el text dels Estatuts en el moment que resultin aprovats
definitivament.
SEGON.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de Talarn en la citada Associació al
Sr.Lluís Oliva i Díaz, Alcalde d’aquest Ajuntament.
QUART.- Facultar al representant de l’Ajuntament nomenat per a fer totes les gestions i signar
tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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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 PREVIES D’OBRES MENORS:
PROMOTOR
XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

XXXXXX

OBRA
Tancament obertura existent a façana C. Migdia de l’edifici del
C. XXXXXXX.
Reparació de canonada de subministrament d’aigua de rec de la
parcel·la XXX del polígon XX. S'haurà de tenir especial cura
en la connexió d'aquesta escomesa de reg amb el canal general.
La unió haurà de ser estanca per evitar pèrdues d'aigua.
Instal·lació tanca perimetral a la parcel·la del C. XXXXXXX.

3.2.CONCEDIR al sr. XXXXXXXX, autorització per instal·lar un camió grua al C. XXXXXX
de dilluns a divendres i en horari laboral, per l’execució de les obres per la per la substitució de
la coberta de l’edifici entremitgeres situat al C. XXXXXXX, d’acord amb la llicència
urbanística atorgada en data 01/08/2012, havent de donar compliment a les següents
condicions:
-

-

-

S’adoptaran les mesures necessàries de protecció dels elements existents a la via pública
com boques de reg, hidrants, arbrat, enllumenat públic, instal·lacions existents a façana i
àrea d’influència, per tal d’evitar el deteriorament. S’haurà de mantenir la seguretat en tot
moment dels vehicles i vianants que circulin per la vi pública.
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.
En el cas d’instal·lar contenidors de runa, no podrà envair ni destorbar l’entrada i sortida de
vehicles i persones de les finques lindants.

3.3. DESESTIMAR les següents comunicats de llicència d’obra i/o llicències urbanístiques:
3.3.a) XXXXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C.XXXXXXXXX, atès
que cal aportar la següent documentació:
-

Informació mínima de Projecte bàsic (manca justificació acompliment normativa
urbanística, descripció del projecte –descripció del programa funcional, superfícies).
Assumeix de direcció signat per tècnic competent.
Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per tècnic competent.
Documentació tècnica visada o certificació del col·legi professional corresponent.
Abans de l’inici de les obres, aportar projecte executiu, amb la documentació referida al
informe tècnic que s’adjunta, i es dona per reproduït.

3.3.b) XXXXXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C. XXXXXXXXXX, atès
que cal aportar la següent documentació:
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Projecte bàsic ( justificació acompliment normativa urbanística, descripció del projecte –
descripció del programa funcional, superfícies).
Assumeix de direcció signat per tècnic competent.
Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per tècnic competent.
Documentació tècnica visada o certificació del col·legi professional corresponent.
Abans de l’inici de les obres, aportar projecte executiu, amb la documentació referida al
informe tècnic que s’adjunta, i es dona per reproduït.

3.3.c) XXXXXXXXXXX, per distribució d’interior de l’habitatge, del C. XXXXXXXXX, atès
que cal aportar la següent documentació:
-

Projecte bàsic ( justificació acompliment normativa urbanística, descripció del projecte –
descripció del programa funcional, superfícies).
Assumeix de direcció signat per tècnic competent.
Estudi bàsic de seguretat i salut, signat per tècnic competent.
Documentació tècnica visada o certificació del col·legi professional corresponent.
Abans de l’inici de les obres, aportar projecte executiu, amb la documentació referida al
informe tècnic que s’adjunta, i es dona per reproduït.

3.4.-La Junta de Govern de data 18/05/2012 va autoritzar als srs. XXXXXXXXX, la
instal·lació d’una explotació apícola d’autoconsum de 15 arnes tipus Layens, a la parcel·la XX
del polígon X del terme municipal de Talarn.
Atès que els insteressats han sol·licitat per l’ampliació de l’explotació fins a 150 arnes, passant a
ser explotació apícola professional, d’acord amb el informe jurídic de procedència i d’acord
amb l’informe tècnic,
AUTORITZAR als srs. XXXXXXXXXXX, l’ampliació de l’explotació apícola (marca oficial
7980AD Codi REGA ES252150036108) a la parcel·la XX del polígon X, condicionat al
compliment dels següents condicionants:
-

-

-

L’explotació apícola passarà a esser professional, amb un total de 150 arnes.
No es podran instal·lar a menys de 25 metres del camí a Santa Engracia.
S’haurà de complir amb la normativa reguladora de les explotacions apicoles, en cuan a
la identificació de les arnes, l’ubicació de la identificació, al seu manteniment , control
sanitari i quan a la transhumancia 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, 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 cm.
superiors contindran la inscripció “Atenció abelles” en lletra negra sobre fons
groc amb una mida dels caràcters com a mínim de 70xmms. Els 10 cm inferiors
es destinaran pel numero de registre de l’explotació apícola, rotulat amb els
mateixos caràcters que la franja superior.
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. 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.
. La present autorització, no comporta cap permís d’edificació, o altra
instal·lació o tancat de la finca.
COMUNICAR la present autorització als Departaments d’Agricultura i Ramaderia, i de
Medi Ambient, als efectes de la gestió dels registres corresponents.
3.5.-En data per Decret d’Alcaldia núm. es va atorgar a XXXXXXXX, llicència urbanística per
realitzar els treballs definits al projecte “Estudio de filtraciones en el cuerpo de presa de Sant
Antoni,, si be, no es va procedir a la liquidació del corresponent Impost sobre Obres,
Construccions i Instal·lacions. Per l’exposat,
APROVAR l’APLICACIÓ de l’import de 1.194,85€ 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.
3.6.-En data 04/06/2012, els serveis tècnics van realitzar visita a la parcel·la 22 del polígon 3, on
es troba l’explotació ramadera XXXXXXX, degut a les queixes del veí col·lindant sr.
XXXXXXXX (edificació amb habitatge), especialment per que al límit entre les dues finques
sempre està ple de fems, amb les conseqüents molèsties, i així mateix, es provoca molèsties a
causa de ventiladors a la nit.
En data 12/05/2010 la Junta de Govern, va concedir a l’empresa XXXXXXX llicència
urbanística per la construcció d’un femer, i així mateix, va proposar l’atorgament de llicència
ambiental de l’explotació ramadera (oví, bovi, cabrum, i equí), condicionada al compliment de
diferents condicionants, entre aquestos, al compliment de les mesures contemplades a
l’avaluació presentada i de les contingudes al informe integrat de l’OGAU del Departament de
Medi Ambient.
En data 03/08/2012, el sr. XXXXXXXXX, presenta documentació amb la denúncia a l’empresa
XXXXXX, pels punts anteriorment exposats.
D’acord amb l’article 70 de la llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental
d’activitats, són infraccions greus, exercir l’activitat o fer-hi una modificació substancial sense
disposar de llicència ambiental o sense disposar de l’acta de control inicial favorable.
A data d’avui el titular de l’explotació ramadera no aportat l’acta de control inicial per verificar
que s’han dut a terme les mesures previstes a la llicència ambiental i al informe integrat de
l’OGAU, per iniciar/continuar l’activitat, així com la documentació tècnica de les dimensions
realment executades del femer.
El Ple, per unanimitat dels presents acorda:
REQUERIR a XXXXXX perquè en el termini de 2 mesos a comptar des de l'endemà de rebre el
present acord, instal·li un element que impedeixi que els fems dels animals que s’acumulen a
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diari caiguin a la parcel·la veïna. Aquest element haurà d’estar ubicat al llarg del límit de les
dues finques i realitzat amb materials i formes adequades.
REQUERIR a XXXXXXX perquè de forma immediata aporti l’acta de control inicial de
l’activitat per verificar que s’han dut a terme les mesures previstes a la llicència ambiental i al
informe integrat de l’OGAU, per iniciar/continuar l’activitat, així com la documentació tècnica
de les dimensions realment executades del femer.

Intervencions Ple:
4.-FACTURES
Donat compte el Ple de la relació de factures 8/2012, amb 130 de les mateixes, per un import
total de 57.531,51€. Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovació, per majoria absoluta amb quatre vots a favor i tres abstencions.
Es fa constar expressament que de la present relació de factures s' ha extret la núm. 358 d'un
import de 16.638€, atès que va ser aprovada per Decret d'Alcaldia 11/12 de 13/08/12.
Intervencions Ple: A instancia del sr. Cirera, el sr. Alcalde explica els treballs realitzats al bosc.
El sr. Cirera informa que l'abstenció del seu grup ve donada per la necessitat d'estudiar les
factures més acuradament, així mateix declara els comptes de la festa major 2011, i a més no
han estat convocats per cap dels actes de la festa major.
5.-APROVACIO COMPTES 2011.
El Sr. Alcalde manifesta que s’han d’examinar i si procedeix , aprovar, els comptes Municipals
corresponents al exercici de 2011.
La Secretària dona lectura a les actuacions seguides fins a la data així com el dictamen emes
per la Comissió especial de comptes que diu:
"ACTA DE LA SESSIO CELEBRADA PER LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES.
A la Casa Consistorial de Talarn, a les vint hores vint minuts del dia 1 d’agost de dos mil dotze,
es reuneix la Comissió especial de comptes, sota la presidència del Sr. Alcalde LLUIS OLIVA
DIAZ, i amb assistència del Srs. Regidors Ines More Tolo, Alex Garcia Balust, Alejandro
Sanjurjo Lombardia, Antoni Cirera Mir, Julian Rosell Oliva i Carlos Feixa Lluvia. Actua de
Secretària Nuria Ballabriga i Puertolas.
El Sr. President obre la sessió , passant-se a tractar el punt inclos a l’ordre del dia.
UNIC. RENDICIO DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2011.
Examinats els comptes generals de l’exercici 2011, presentats pel Sr. Alcalde-President, així
com la resta de documentació que integra l’expedient, i especialment els justificants dels
pagaments i els ingressos.
Vist amb especial atenció el resum dels comptes que es el següent.
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BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2011
ACTIU
A) IMMOBILITZAT .......................................................................
Inversions destinades a l’us general ............... 3.697.443,64
Immobilitzacions materials ..............................
373.314,82
Inversions financeres permanents ..................
3.005,06
C) ACTIU CIRCULANT...................................................................
Deutors ...........................................................
624.466,85
Fiances i dip. Constituïts ..............................-.
7,20
Tresoreria .......................................................
18.341,30
TOTAL GENERAL ......................................................................
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4.073.763,52

642.815,35

4.716.578,87

PASSIU
A) FONS PROPIS .............................................................................
4.356.421,38
Patrimoni ..........................................................
995.622,16
Resultats d’exercicis anterior ........................... 3.175.415,26
Resultats de l’exercici .......................................
185.383,96
C) CREDITORS A LLARG TERMINI .........................................
23.970,24
Deutes amb entitats de credit ...........................
1.899,75
Altres deutes .....................................................
22.070,49
D) CREDITORS A CURT TERMINI ............................................
336.187,25
Deutes amb entitats de crédit ………………….
2.860,16
Deutes per operacions de tresoreria ................
70.000,00
Fiances i diposits a curt termini ........................
24.245.43
Creditros pressupostaries .................................
211.719,61
Creditors no pressupostaris .............................
15.503,10
Administracions públiques ...............................
3.272,54
Altres creditors ...................................................
583,73
TOTAL GENERAL ....................................................................
4.716.587,87

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2011
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ .......................................................
DESPESES D’EXPLOTACIÓ ...................................................
MARGE BRUT .....................................................................
DESPESES FINANCERES .........................................................
AMORTITZACIONS I PROVISIONS ............................................
RESULTAT NET .........................................................................
RESULTATS EXTRAORDINARIS ...............................................
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS ................................
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS..............................
RESULTATS DE L’EXERCICI ........................................................
RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31-12-11
1) Drets reconeguts net
2) Obligacions reconegudes netes

553.354,98
353.815,32
199.539,66
4.437,14
20.728,50
174.374,02
0
10983,61
26,33
185.383,96

567.237,16
803.246,35
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3)RESULTAT PRESSUPOSTARI(1-2)
AJUSTOS:
4) Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria
5) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
6) Desviacions de finançament positiu de l’exercici
8) RESULTAT PRESSUPOSTARI

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-11
1.(+) FONS LIQUIDS
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(+) De pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(+) De operacions no pressupostaries
(-) Cobraments pendents d’aplicació definitiva
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) De pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostaries
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. ROMANENT DE TRESSORERIA TOTAL (1+2-3)
II. SALDOS DE DUPTOS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS
(I-II-III) d’aquests romanent estant afectats 1800 € en
concepte
d’aportació del o,7% del ppto. A projectes de
desenvolupament 2011 i
de 10289,10 per l’aportació
municipal a les obres c/ Migdia

-236.009,19
343.653,62
0
37.795,00
67.849,43

18.341,30
649.285,99
250.299,27
381.996,66
17.573,79
583.73
327.870,02
169.526,87
42.192,74
116.390,41
240,00
339.757,27
48.106,37
39.795,00
251.855,90

La Comissió especial de comptes acorda per unanimitat del assistents :
PRIMER.- Informar favorablement el compte general de l’Ajuntament de Talarn corresponent a
l’exercici 2011.
SEGON.- Que s’exposin al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la corresponent
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la provincia i al tauler d’anuncis de la corporació.
TERCER.- Sotmetre’ls, un cop formalitzat el tràmit anterior, al Ple de la Corporació per la seva
aprovació.
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les catorze trenta hores
del mateix dia. En dono fe.= El President.= La Secretaria”
El Sr. President anuncia que es sotmeti a votació l’aprovació del referits comptes anuals de
l’exercici de 2011 i no havent-se formulat objeccions, s’aproven per unanimitat.
6.-INVENTARI OCUPACIO DOMINI PUBLIC.
El Ple de l’ajuntament en data 06/06/2012, va adjudicar a l’empresa MUSSIA SCP, el contracte
de serveis de QUANTIFICACIÓ DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC LOCALINVENTARI TÈCNIC, per l’aplicació de la Taxa per a l’ús privatiu o aprofitament especial del
sòl, el subsòl o el vol en titularitat pública local, per procediment negociat sense publicitat.
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L’empresa MUSSIA, SCP., ha presentat el INVENTARI DE LES INFRAESTRUCTURES
D’ENERGIA I COMUNICACIONS DE TALARN.
El Ple acorda,
PRIMER. APROVAR el INVENTARI DE LES INFRAESTRUCTURES D’ENERGIA I
COMUNICACIONS DE TALARN elaborada per MUSSIA SCP.,
SEGON. FORMALITZAR les liquidacions corresponents per aplicació de la Taxa per a l’ús
privatiu o aprofitament especial del sòl, el subsòl o el vol en titularitat pública local, aprovada
per l’Ajuntament.
TERCER. FACULTAR el sr. Alcalde, per signar la documentació necessària per donar
compliment al present acord.
7.-DISSOLUCIÓ AGRUPACIÓ SECRETARIA-INTERVENCIÓ.
Es dona compte el Ple, de la Memòria d’Alcaldia per tal d’iniciar expedient de dissolució de
l’Agrupació voluntària dels Ajuntaments de Talarn i Salàs de Pallars, amb l’objecte de
sostenir en comú el lloc de secretaria-intervenció municipal a l’any 1972, i que es transcriu
literalment:

“MEMORIA D’ALCALDIA
Atès que l’Ajuntament de Talarn, en aquests darrers anys, ha augmentat el volum
de treball, la qual cosa fa aconsellable la presencia permanent i durant tots els dies
d’un/a Secretari/a-Interventor/a que presti l’assessoria jurídica i econòmica.
Atès que aquest ajuntament té una població de 544 habitants que ha anat
augmentant en els darrers anys, i un pressupost per l’any 2012 de 552.248 €, que
pel que fa a ingressos corrents (capítol 2) es d’un import considerablement
superior al d’altres anys, atès que s’ha previst el cobrament de la Taxa per
aprofitament especial del domini públic, que amb anterioritat no es disposava.
Atès el que disposa l’article 3 del Real Decret 1732/1994, de 29 de juliol,
correspon a les Comunitats Autònomes, acordar la constitució i dissolució
d’agrupacions de les entitats locals. Així mateix, estableix que el procediment
podrà iniciar-se mitjançant acord de les entitats locals afectades,
Per tot l’exposat, i considerant la possibilitat de dissoldre l’Agrupació dels
Ajuntaments Talarn i Salàs de Pallars, i a raó de l’expossat i de conformitat amb
l’establert a l’article 161 del RD. Legislatiu 781/86, article 3 Reial Decret
1732/1994, i l’ article 47.2.g) de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local, aquesta
ALCALDÍA proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Iniciar l’expedient per la dissolució de l’Agrupació voluntària
intermunicipal creada a l’any 1972, amb l’objecte de sostenir en comú el lloc de
secretaria-intervenció municipal amb l’Ajuntament de Salàs de Pallars.
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SEGON.- Remetre aquest acord a l’Ajuntament de Salàs de Pallars, convidant-lo
a prendre respectiu acord per la dissolució de l’agrupació de les secretaries
d'ambdós municipis.
TERCER.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del Pallars
Jussà, l’emissió d’informe previ d’acord amb el que disposa l’article 3 Reial
Decret 1732/1994.
QUART.-Proposar la classificació del lloc de Secretaria-Intervenció de
l’Ajuntament de Talarn.
CINQUÈ.-Traslladar al Departament de Governació, l’expedient de dissolució
quan es disposi de la totalitat d’informes i acords, per que acordi la dissolució.
Davant de la proposta presentada, el Ple per majoria absoluta amb quatre vots a favor i tres en
contra acorda:

PRIMER.- Iniciar l’expedient per la dissolució de l’Agrupació voluntària
intermunicipal creada a l’any 1972, amb l’objecte de sostenir en comú el lloc de
secretaria-intervenció municipal amb l’Ajuntament de Salàs de Pallars.
SEGON.- Remetre aquest acord a l’Ajuntament de Salàs de Pallars, convidant-lo
a prendre respectiu acord per la dissolució de l’agrupació de les secretaries
d’ambdos municipis.
TERCER.- Sol·licitar a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del Pallars
Jussà, l’emissió d’informe previ d’acord amb el que disposa l’article 3 Reial
Decret 1732/1994.
QUART.-Proposar la classificació del lloc de Secretaria-Intervenció de
l’Ajuntament de Talarn.
CINQUÈ.-Traslladar al Departament de Governació, l’expedient de dissolució
quan es disposi de la totalitat d’informes i acords, per que acordi la dissolució.
Intervencions Ple:
El Sr. Cirera manifesta el desacord del seu grup per la proposta presentada atesa
l'actual situació de crisi, que sembla agreujar-se cada vegada més, la despesa que
suposarà caldria estalviar-la de moment. A més, cal afegir que no està clar el futur
dels petits ajuntaments, quan des del govern central s'està parlant d'agrupacions de
municipis, llavors aquest procediment potser finalment serà innecessari. Continua
dient que no es el moment oportú i sol·licita a l'equip de govern que s'ho pensi i es
deixi de moment aquest assumpte i més endavant ja es veurà, a més els comptes i
altres, es lliuren a terme i de forma correcte, i no hi ha problemes amb l'actual
situació.
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8.-DECRETS D’ALCALDIA
El Ple per unanimitat dels set membres legals: RATIFICA el Decret núm. 11/2012 de data
13/08, d’aprovació la factura 25/2012 de 30/07/2012 de l’Associació Estació Biològica del
Pallars Jussà, d’un import de 16.638 €
per l’execució dels treballs d’obertura de línia de
defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.
Donat compte el Ple dels següents Decrets d’Alcaldia:
- Num. 11bis/2012 de data14/08/2012, d’habilitació de l’Anna Boix, com a secretaria de la
corporació, durant el període de vacances de la secretaria.
- Num. 12/2012 de data 07/09/2012, de concessió de llicència urbanística a Endesa Generacion
SA. Per realitzar els treballs definits en el projecte “Estudio de las filtracions en el cuerpo de
presa de Sant Antoni.
9.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Que durant els darrers plens, el grup CIU no ha estat d'acord amb els comunicats d'obra, i avui
sí per la tipologia. També troba incongruent l'aprovació dels comptes 2011 per unanimitat, on es
troben inclosos els comptes de la festa major. Pel que fa a no informar dels actes de la festa
major, aquest any ha estat un gran èxit de col·laboració. Afegeix, que pel que fa les factures,
disposen de 48 hores per examinar-les.
-Dona lectura dels comptes de la Festa major d'enguany, on figura una reducció de més del
30% , al sopar per primera vegada no es va perdre diners, ans al contrari, es va guanyar per
primera vegada. Felicita a la població per la gran participació i extraordinària col.·laboració.
-Pel que fa a les comissions informatives i la seva creació va ser amb la funció d'informar de tot
i cadascun dels assumptes de l'ajuntament (festa major,etc.); i es van derogar per que no
complien amb aquesta funció; el grup CIU poden creure el que creguin convenient.
-En relació als Serveis Socials, ens hem de felicitar per que desprès d'insistir un dia al mes
vindrà l'assistent social, evitant desplaçaments a Tremp.
-En relació a l'estudi de l'aigua a Talarn, s'està finalitzant però d'un primer avançament es
desprèn que el manteniment de les instal·lacions, llum, cloració, analítiques, etc. suposen una
despesa anual de 40.000€. Amb aquests antecedents s'ha de prendre mesures, per la seva part
creu que amb un ús eficient es baixarien els costos d'una manera important. A títol d'exemple,
informa que son en llum pel bombeig, son 300€; al dipòsit de la Ctra. de Pont de Montanyana
s'ha cremat la bomba per que les instal·lacions no estaven vallades, i a conseqüència de la
manca de protecció s'ha manipulat les instal·lacions.
-En relació a la despesa de la fotocopiadora, gràcies a disposar d'ella, els cartells de la festa
major s'han editat amb aquesta màquina amb un cost d'uns 100€, vers als 2000 i pico d'altres
anys al editar-los per impremta.
-Tractament dels arbres: de moment no s'han tallat com es deia; si be els informes tècnics
recomanen la tala, s'està intentant salvar-los amb tractaments específics per cada problema que
pateixen; s'han fet tots els tractaments recomanats i possibles, i s'està a l'espera que revifin l'any
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que ve, si no es així, tornarem a tenir el problema. El sr.Cirera apunta que ells estaven en contra
de la tala, doncs calia salvar-los.
-Informa del pagament dels fons FEADER, amb els quals s'amortitzarà la pòlissa i faran
pagament de factures.
-Omissions cadastrals: en relació a aquestes revisions , pel poble es diu que es cosa de
l'ajuntament per recaptar més fons, i vol informar que per decret d'alcaldia de data 15/02/2010
es va autoritzar a l’OAGRTL per tal que a través del seu personal o a través d’empreses
contractades a aquests efectes, realitzessis els treballs d’omissions dels padrons cadastrals,
aquest dossier va ser presentat al Ple de 27/12/2010, i ell mateix va fer una intervenció que
literalment diu " exposa que per la seva part retornaria aquest treball, doncs no ha estat
planificat amb l’ajuntament, està ple d’incongruències, la planimetria es incorrecta, i tot plegat
dona lloc a que l’ajuntament tingui que fer les tasques de revisió, que en definitiva representa
fer pràcticament tota una feina que l’OAGRTL té adjudicat a una empresa externa.
-Campanya ICP: Informa que fa molts anys que tenia que haver-se dut a terme, en canvi no
s'havia fet res.
-Aigua piscina: felicita pels òptims resultats que finalment s'han aconseguit aquest any.
-Pendents pagament subvencions: Informa que l'ajuntament actualment encara li han d'abonar
més de 222.000€ en concepte de subvencions concedides.
-Farmaciola: Informa de l'obertura el 15 d'octubre de la farmaciola; el Departament de Salut
voldria fer algun acte d'inauguració, però atesa la convocatòria d' eleccions al parlament, l'acte
institucional serà més formal.
-Consum energètic: Informa que amb les diferents actuacions seguides últimament, s'ha reduït el
consum de l'enllumenat públic.
-Dissolució agrupació: Informa que ara hi ha dos persones a 1/2 jornada, amb el lloc de
secretaria-intervenció a jornada complerta i quan es jubili l'Anna, el increment de despesa no
serà tant superior com sembla.
10.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera exposa que quan demana els comptes de la festa major es refereix a un llistat
detallat d'ingressos i despeses. El sr. Feixa, comenta que troba el correfoc molt car. El sr.
Alcalde contesta que també hi ha una factura de l'any passat., afegeix que quan estaven a
l'oposició mai havien rebut els comptes tan detallats, i a més eren incongruents pendent de
reunions posteriors que no es van celebrar mai.
El sr. Garcia, dona lectura dels comptes de les despeses i ingressos de la Cuca de Llum. El sr.
Cirera, comenta que a la relació de factures sol hi ha les despeses, no els ingressos, per això els
demana.
El sr. Cirera, i en relació a les comissions informatives afirma que es celebraven amb les temes
ja acordats i llestos per passar al següent Ple.
El sr. Cirera, exposa que no es un tema a tractar per l'ajuntament la campanya dels ICPs, si no
de l'empresa municipal.
El sr. Cirera, comenta que s'ha iniciat expedient disciplinari al Vicente per, entre d'altres, faltar
el respecte, i afegeix que potser també s'hauria de fer alguna cosa semblant a algun regidor pel
mateix fet.
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Continua dient, que ja fa temps que l'ajuntament roman obert tots els dies, i a tal efecte hi havia
un treballador que sembla va marxar per que se li feia la vida impossible; ara aquesta persona ja
no hi es, i s'ha contractat altre treballador i tot i que no dubta de la validesa d'aquesta persona,
creu que no s'hauria de ser tant partidista.
El sr. Alcalde contesta, que efectivament la campanya d'ICP es un assumpte de l'empresa
municipal, però com Alcalde informa del que estima convenient. Afegeix pel que fa a la despesa
de la nòmina d'un mes d'un electricista, que durant aquest període ha muntat tota la cuca de
llum, endoll per tot el poble, diferents quadres de llum que ja quedaran fixes, quan aquestes
feines costaven cada any més de quatre mil euros.
Continua dient, que no sap de que parla quan afirma que es feia la vida impossible a cap
treballador, doncs la Marta no podia fer certes feines, com el guiatge del cap de setmana, etc.
Comenta pel que fa als horaris, que abans estava obert l'ajuntament, i ara també, inclús a la
tarda; acaba dient que no cap que ningú truqui a primera hora per saber si el personal es puntual,
doncs les trucades queden gravades.
El sr. Alcalde continua dient, que no es pot comparar l'expedient disciplinari d'un treballador,
amb un regidor, i si algun regidor ha tingut algun problema amb algun veí, pot prendre les
mesures que calgui.
El sr. Alcalde informa del trasllat de l'arxiu a la planta del sotateulat, per instal.lar als pisos un
vives d'empreses (de moment 7 professionals estan interessats).
El sr. Alcalde informa de la propera visita del delegat del D. de Treball i del D. d'Agricultura,
per visitar el celler de Castell d'Encus, i promocionar la Fira del Vi, per que sigui un referent
internacional. Així mateix, tractaran la entrada en la xarxa de vives d'empresa de la Diputació
amb les ajudes que comporta. El sr. alcalde informa que s'ha sol·licitat la instal·lació de fibra
òptica per muntar una xarxa wiifi. Continua dient que tenint un viver d'empreses es podrà
comptar amb professionals de diferents sector, a un preu inferior de mercat. El sr. Cirera
pregunta pel benefici que hi haurà. Contesta el sr. Alcalde, que no sap calcular el benefici per la
població, però sí servirà per fixar població, i per resoldre problemes a cost 0, gracies als
professionals que hi ha al viver, com per exemple la canonada d'aigua a la gasolinera. El
sr.Cirera informa que s'havia de pagar res per reparacions en aquesta canonada, doncs es seva.
El sr.Alcalde informa que cal trobar el document que ho digui.
El sr. Alcalde, manifesta que no accepta que hagi hagut cap maltractament a cap treballador per
part seva, i pregunta per que va marxar fa temps una treballadora (Raquel).

INTERVENCIONS I OPINIONS
En compliment de l’article 110 d) i g) del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril (DOGC del 20
de maig), pel què s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya
(TRLMRLC), s’ha fet constar en cadascun dels punts el resum de les intervencions i opinions
emeses.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les catorze
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

