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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL QUINZE DE GENER DE 2014.
Talarn, 15 de gener de 2014.
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 SESSIO ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-DESPATX D’ASSUMPTES.
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 09/12/2013. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 4 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. XXXXX, 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. No obstant es transcriu la postura del grup CIU. El sr. Cirera continua
manifestant que fins que no es faci constar l’aclariment d’aquella acta, no canviaran el seu vot.
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 17/12/2013, a sortida dipòsit capçalera Nerets, amb qualificació de no apta per
terbolesa i poc clor.
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- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, llistat relacionat amb el manteniment dels cloradors
mesos octubre i novembre.
- De la Direcció General d’Administració Local, resolució de la convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, per què abonin retribucions a
determinats càrrecs electes per a l’exercici 2013.
- Del Departament de Governació, l’aprovació inicial de la proposta de planificació del PUOSC
2013-2017, pel qual s’han assignat les obres d’”accessibilitat i ampliació de l’ajuntament” i la
“xarxa de clavegueram i entorn al nucli” per les anualitats 2015 i 2017, respectivament; així
com l’import de 20.222,68€ en concepte de manteniment amb caràcter anual 2014-2017.
- De la CHE i en relació a l’autorització d’abocament d’aigües residuals procedents de Tremp i
Talarn, comunicant que l’abocament d’aigües està gravat amb un cànon de control
d’abocaments que seran liquidats, i declaració de caducitat de l’autorització d’abocament de
16/11/1995, i l’arxiu de l’expedient.
- De l’Ajuntament de Tremp, informant de les actuacions que es portaran a terme per l’anualitat
2014 en el marc de la convocatòria Treball a les 7 comarques del Servei d’Ocupació de
Catalunya.
- Del Departament d’Interior, jornada sobre mesures de prevenció d’incendis per a llars de foc i
les seves xemeneies.
2.2.-El Ple acorda:
2.2.1.MOCIO EN DEFENSA DELS DRETS DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS
INTEL.LECTUALS.

Atès que a Catalunya s’ha implantat fins ara un model d’integració social i laboral de
les persones amb discapacitats intel·lectuals basat en el desenvolupament màxim
possible de les seves capacitats o talents de centres creats per famílies i professionals
del sector.
Atès que la Generalitat de Catalunya ha finançat fins ara les places de les persones amb
discapacitat en aquests centres, a través dels departament d’Ensenyament, Treball i
Benestar Social, per tal de garantir els seus drets a la integració social i laboral.
Atès que les retallades i les demores de finançament públic de les esmentades places
afecten des del 2010 als centres que donen serveis a aquestes persones i fan perillar el
seu manteniment i continuïtat.
Atès que les persones amb discapacitats intel·lectuals estan abocades a l’aïllament
social i a la marginalitat si els manquen els centres i els serveis de suport adequats.
Atès que la manca de centres i serveis adequats pot provocar l’empitjorament de l’estat
físic i mental d’aquestes persones. I en aquest cas, la majoria necessitaran tractaments i
hospitalitzacions l’ import de les quals serà més elevat per a la societat que els serveis
que reben fins ara.
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El Ple per unanimitat dels seus membres legals, acorda:
Primer: L’adhesió de l’Ajuntament a la defensa dels drets de les persones amb
discapacitats intel·lectuals.
Segon: Sol·licitar al Parlament de Catalunya que blindi les partides pressupostàries que
garanteixen la integració social i laboral d’aquestes persones i perquè recuperin la
dotació aprovada en els pressupostos del 2010.
Tercer: Notificar aquest acord a la Mesa del Parlament i als grups parlamentaris al
Parlament de Catalunya.
Intervencions:
El sr. Cirera en relació l’assignació PUOSC, manifesta que amb el projecte de
l’ajuntament està d’acord, no en canvi amb el projecte del clavegueram, perquè
considera que es un problema resolt doncs existeix un bon desaigua, i a la llarga pot
haver problemes de regadiu. El sr. Alcalde respon que amb aquesta obra es solucionarà
el problema de les aigües netes que entren a la depuradora de Tremp. El sr. Cirera
continua exposat que caldria una sensibilització amb l’ús de l’aigua i que funcionessin
correctament les comportes del sistema de regadiu, llavors estaria solucionat el tema,
sense emprendre una obra tant costosa. El sr. Alcalde exposa que de tota la demanda
realitzada al PUOSC, s’ha prioritzat l’ajuntament i les obres del clavegueram, respecte
d’altres demandes, per tant sembla clar quines son les necessitats de Talarn; continua
dient que des de l’any 2011 hi ha informes de l’ACA d’aquest problema, doncs hi ha
cinc arquetes de connexió amb el col·lector on hi ha entrada d’aigües netes.
El sr. Cirera, exposa que es van fer obres a Font de Caps per solucionar aquest tema i
els regadius estan ben connectats i el safareig passa als recs l’aigua sobrera el que es
necessari es una bona comporta que funcioni, i creu que s’ha fet veure una necessitat
inexistent.
El sr. Alcalde, informa que no es pot obviar la realitat dels informes de l’ACA,
fotografies, i dubta que pugui haver enganyat als tècnics de la Generalitat i que es
puguin fer veure a experts necessitats on no hi son; insisteix que la Generalitat podia
haver quedat be amb l’ajuntament donant altres obres sol·licitades pel mateix import, en
canvi ha prioritzat aquesta.
El sr. Cirera insisteix en que es van fer obres per resoldre aquest assumpte al camí dels
Horts, contesta el sr. Alcalde que es va canalitzar el rec existent que desaigua on
sempre. El sr. Alcalde continua dient que l’aigua de rec de font de caps en cap cas es
veurà minvada, doncs qualsevol actuació serà aigües avall dels horts, ans al contrari
actualment hi ha més aigua gracies a l’arranjament de la canonada des del dipòsit a la
població.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat dels Decrets d’Alcaldia num.36/2016 de 09/12/2013, que determina la
composició de la Junta de Govern, el seus membres, el seu funcionament i les competències
delegades per part del sr. Alcalde; núm. 37/2013 de 16/12/13, d’aprovació del conveni de
col·laboració entre el Consell Comarcal del Pallars Jussà i els Ajuntaments de la comarca per al
foment a l’ocupació mitjançant la realització del Programa Mixt Treball i Formació,
subvencionat pel SOC, que pel que fa a Talarn es : Rehabilitació d’espais municipals d’atractiu
turístic; núm. 39/2013 de 23/12/2013, d’aprovació de l’expedient relacionat amb canvi d’ús de
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part de la planta baixa d’edificació existent a la finca XXXXX, per destinar-lo a pensió; num.
40/2013 de 23/12/2013, de reconeixement de bonificació del IVTM a la sra. XXXXXX.
4.-DESPATX D’ASSUMPTES.
Es dona compte el Ple de les al·legacions presentades per part de l’ajuntament contra la
resolució del Departament de Governació de distribució als municipis de la participació en els
ingressos de la Generalitat, el Fons de Cooperació Local de Catalunya 2013, a 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 convocatoria s’ha sol.licitat l’assignació de 10.000€ per la instal.lació de comptadors
d’aigua potable a la població.
5.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació al conveni pel subministrament d’aigua potable a la Ctra. Pont de Montanyana,
informa que a data d’avui no s’ha cobrat res als usuaris per que fins ara no s’ha tingut un
reglament i ordenança d’aquest servei; al 2009 va començar a funcionar el servei, i a l’any
2011 continuaven sense identificar algunes arquetes, a això es va sumar unes lectures
desmesurades del comptador principal, que al no estar d’acord es va optar per no pagar, però no
es va intentar esbrinar per que passava; l’actual equip de govern va ser qui va parlar amb
l’ajuntament de Tremp per intentar esbrinar aquest mesurament, i el resultat va ser un informe
d’Indústria que informava que el comptador havia estat manipulat; a més el comptador del
nostra dipòsit no ha funcionat mai, i per tant no es van poder contrastar lectures. El fet es que
s’ha tingut que negociar aquest tema, i el 02/01/2014 l’ajuntament de Tremp talla l’aigua a la
ctra. De Pont, i l’ajuntament de Talarn interposa denúncia a l’ajuntament de Tremp per
coaccions. En l’actualitat s’ha fet front als pagament pendents amb Tremp per que es restableixi
el servei, i es negociarà novament el conveni, inclòs el desfasament de lectura d’aigua. Afirma
que ha estat un daltabaix pels veïns, sobre tot pels que no estan aigua avall del dipòsit. Ara es
tornarà a negociar novament el conveni a un preu d’altra, i els veïns de la ctra. De Balaguer
s’intentarà que siguin clients directes; afirma que s’han viscut uns moments molt delicats tant
econòmica com personalment parlant. Afirma que va haver una mala gestió de l’aigua durant
aquells anys, no es controlaven els comptadors, la coloració era insuficient, les plaques solars no
funcionaven; creu que actualment hi ha més control, i que segur que es pot fer millor, però
s’està intentant una bona gestió; creu que l’ajuntament ha de ser més àgil, amb l’ajuda del paper
de l’oposició, fent-la constructiva.
- En relació a les omissions cadastrals IBI: atès que els veïns estan rebent les notificacions
d’aquest expedient, està explicant als veïns un a un, el procediment iniciat per Decret d’alcaldia
de 2009, doncs els ha arribat quatre anys de liquidacions; en el seu dia es va demanar claredat i
bona informació als veïns i fa referència a diferents actes, en canvi, ara han de sentir que tot
aquest tema es una qüestió de l’actual equip de govern.
- En relació al wifi i la recollida de signatures en contra informar que la meitat no son de la
població, i troba que el tema no es lògic; a més s’expliquen altres coses de caràcter personal que
no tenen a veure amb la xarxa. Demana reflexió en el que queda de legislatura, que els deixin
treballar i una oposició constructiva; continua exposant que en els anys que va estar a l’oposició
va aprovar actes, pressupostos, comptes amb la documentació que era facilitada, que no era de
col·laboració mútua, en canvi, ho aprovaven, i fa referència a actes d’anys anteriors.
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6.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planteja diferents qüestions:
-

-

-

-

-

Manifesta el seu desacord amb la pujada del 50% del rebut de l’aigua.
Manifesta el seu acord en la revisió del IBI però no que es requereixi els quatre anys
anteriors; afegeix que tot això es va fer per Endesa, per la seva part no van augmentar
l’IBI, si s’ha requerit els últims quatre anys, ha estat per que l’equip de govern ho ha
volgut.
El sr. Cirera es queixa perquè no li deixen parlar, i afegeix que s’hauria de fer una bona
gestió, no fer malversació de diners públics, atès que s’estan gastant diners en coses no
necessàries, com la instal·lació de wifi, quan ningú ho havia demanat.
Està en desacord amb pintar el abeuradors de Font de Caps de negre.
En relació a l’aigua de la Ctra. De Pont de Montanyana, sí es van fer les gestions
corresponents amb l’ajuntament de Tremp perquè no estaven d’acord amb els preus,
recorda alguna reunió del sr. Rosell i la secretaria al 2010.
Manifesta l’existència d’imports força elevats per dietes, i suposa que deuen fer molts
viatges per destinar tants diners, o pot ser es fa servir per pagar altres coses; troba que
s’han fet moltes ruqueries, com per exemple l’expedient disciplinari, en el seu dia li van
contestar que era un tema personal que ha tingut que pagar l’ajuntament, amb uns
honoraris de cinc mil euros, i ara tornarà a enganxar.
Considera l’existència de moltes factures que son malversació de diners com per
instal·lar el wifi, les inversions a l’alberg excessives i demana el compte de tota la
despesa tant en factures com en el temps que ha destinat el personal; també ara hi ha
factures de professionals que gestionen l’alberg, que son del viver de Talarn, que tenen
el seu domicili a Tremp, com tantes altres factures i informació que han sol·licitat.

El sr. Alcalde, diu que demà presentarà una denuncia al Jutjat per injúries i calumnies. Continua
dient que com es pot dir que la revisió del IBI es va fer per Endesa, quan al dossier no hi ha ni
una finca d’Endesa; amb aquest procediment no s’augmenta l’IBI, es regularitza la situació
d’algunes finques i es fa el cobrament des de 2009.
En relació a XXX, aclarir que es un tema de personal, no de caràcter personal, i li demana com
pot ser que una persona per la qual es van penjar cartells per ajudar-lo a pagar el lloguer i evitar
el desnonament, la falta de menjar, es va poder pagar un judici igual que l’ajuntament; a més, la
demanda la va posar ell i la va perdre al Jutjat del Social de Lleida, i no va ser admesa a tràmit
al TSJC, i l’expedient va ser instruït per funcionari de la Generalitat; per tant, davant de tot això
no te vergonya de dir el que està dient.
El sr. Alcalde, diu que mirarà a que es refereix quan parla de 16000€ de dietes. Continua i
informa en relació a les preguntes del ple passat:
.Que els preus de l’Alberg són 12€ i no son més cars que a Tremp.
.Que el preu pagat als treballadors el dia de festa va a ser a 26€ com diu l’estatut, no a 30€ com
va dir el sr. Cirera. Intervé el sr. Cirera i diu que ell deia a 26€ no a 30€, però li van dir que era a
13€.
.Que la factura del fuster engloba vàries feines; relacionat amb això, li recorda que quan estava a
l’oposició eren aprovades relacions de factures, actes, pressupostos amb ben poca informació.
. Que pel que fa als butlletins municipals, li pregunta si són mentida diferents articles que a
l’atzar llegeix de butlletins anteriors, i com que no és així, demana coherència.

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.

