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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 3 DE NOVEMBREDE 2015.
Talarn, 3 de novembre de 2015.
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

SRA. INES MORE TOLO
SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. XAVIER ENSENYAT COLOMER
SR. ALBERT VERGARA FUSTE,
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. ANGEL MARTINEZ MORENO

assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
Sessió Ordinària14/2015. Hora inici: 20.30 h. Hora final: 21.40 hores.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS.
3.-LLICENCIES, AUTORITZACIONS I ACTIVITATS.
4.-APROVACIO FACTURES.
5.-MODIFICACIÓ IVTM
6.-DECRETS D’ALCALDIA.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-DESPATX D’ASSUMPTES, PRECS I PREGUNTES
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 06/10/2015 i extraordinària de 02/10/2015. El Ple, per
unanimitat amb 7 vots a favor (grup Per Talarn i grup CIU), acorda la seva aprovació, prèvia
esmena dels assistents a la sessió extraordinària de 02/10/2015, atès que van excusar la seva
assistència els srs. Regidors Xavier Ensenyat i Antoni Cirera.
2.-CONEIXEMENTS i ASSABENTATS.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- De la Direcció General de Joventut, l’atorgament de subvenció de 900€ per portar a terme el
Projecte 1: projecte d’activitats juvenils 2015.
- De l’Oficina de Gestió Empresarial, notificació d’inscripció al Registre de desfibriladors fora
de l’àmbit sanitari, havent-se formalitzat la notificació al Departament de Salut.
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3.-LLICENCIES, AUTORITZACIONS I ACTIVITATS.
3.1.Amb l’abstenció del sr. Regidor Xavier Ensenyat, per ser familiar del interessat,
CONCEDIR al sr. JOSEP ENSENYAT MARTINEZ, llicència urbanística per realitzar obres
d’enderroc d’un antic galliner al C. Migdia 8 de Talarn, d’acord amb el projecte signat pels
arquitectes Oriol Troyano i Oscar, visat pel seu col.legi professional i direcció d’obres signada
pels mateixos tècnics, havent de donar compliment a les següents condicions:
-

-

-

-

-

-

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.
La ubicació del contenidor de runes haurà d’estar col.locat front la parcel.la a on es duen a
terme les obres. No podrà invair ni destorbar l’entrada i sortida de vehicles i persones de les
finques lindants. S’haurà de senyalitzar degudament tant de dia com de nit. En cas de voler
tallar-se el trànsit per la via pública, s’haurà de notificar a l’ajuntament amb antelació
suficient.
Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho
a l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat,
i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de
febrer , pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
S’adoptaran les mesures necessàries de protecció de la via pública. Tots els elements de la
via pública (paviments, mobiliari urbà, etc.) s’hauran de reposar i amb condicions
adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element es
sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es
lliuraran d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
APLICAR l'import de 130 € 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.

3.2.-CONCEDIR al sr. JORDI PERNA BADIA, llicència urbanística per la construcció de
magatzem agrícola a la parcel.la 176 del polígon 5 de 24 m2, d'acord amb el projecte i direcció
d'obres de l'arquitecte Jordi Altisent Tirbió, visat pel seu col.legi professional, i documentació
complementaria i direcció d’obres del mateix tècnic, havent de donar compliment a les
següents condicions:
- L'ús de l'edificació serà exclusivament agrícola, i es construirà d'acord amb el projecte i
documentació tècnica complementaria presentada, en una única planta i coberta inclinada a
una aigua.
- Caldrà donar compliment als paràmetres del Pla Territorial del Pirineu, disposició
transitoria primera, i en especial:
.Implantació. Atès que una adequada implantació contribueix significativament a la
integració paisatgística, s'avaluaran diverses alternatives d'emplaçament i se seleccionarà la
més adient en relació amb el paisatge.
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.Proporció. Les implantacions han de ser proporcionades a la dimensió i escala del paisatge,
de manera que s'evitin o es fraccionin aquelles que, per la seva grandària, constitueixin una
presència impròpia i desproporcionada.
.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 només 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.
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.
Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho
a l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat,
i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de
febrer , pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
S’adoptaran les mesures necessàries de protecció de la via/camí. Tots els elements de la
via/cami que resultin afectats (paviments, etc.) s’hauran de reposar i amb condicions
adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element es
sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es
lliuraran d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
APLICAR l'import de 131,30 € 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.

3.3.-Amb dos vots en contra (CIU), AUTORITZAR al sr. FERRAN BURGUES ROCA per que
realitzi els treballs necessaris per instal.lar un punt d’abastament d’aigua d’ús agrícola (màxim
6000 l/any) per la cabana agrícola de parcel.la 157 del polígon 7, d’acord amb les següents
condicions:
- Seran al seu càrrec totes les despeses tant de construcció i instal.lació, com de manteniment,
desde l’arqueta de connexió situada ala canonada principal finsal punt de subministrament.
- Serà al seu càrrec l’obtenció dels permisos i autoritzacions que siguin necessàris pel pas de la
canonada i arqueta.
- L’ajuntament de Talarn comprovarà l’arqueta i connexió realitzada i instal.larà comptador a
arqueta.
- Serà responsabilitat del sol.licitant el manteniment de la canonada des del comptador aigües
avall fins el destí final del subministrament.
- L’Ajuntament de Talarn, es reserva el dret de suprimir o disminuir el cabdal d’aigua a
subministrar en el supòsit que es produeixin dificultats per garantir en condicions necessàries el
subministrament d’aigua a la zona dels Nerets.
CONCEDIR al sr. FERRAN BURGUES ROCA autorització per la connexió a la xarxa de
subministrament d’aigua potable dels Nerets de Talarn, per cabana agrícola de parcel.la 157 del
polígon 7.
APLICAR el següent import:
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-30,00 € en concepte de dret d’alta d’ús agrícola d’acord amb l’Ordenança Fiscal reguladora de
la Taxa per subministrament d’aigua potable de Talarn.
-30,00 € en concepte de col.locació de comptador d’acord amb l’Ordenança Fiscal reguladora
de la Taxa per subministrament d’aigua potable de Talarn.
INTERVENCIONS: El sr. Cirera vol deixar constància del seu desacord amb donar
subministrament d’aigua potable d’aquesta forma, doncs s’atorga amb l’obligació de fer el
manteniment al seu càrrec del tram construït, i despres es modifica l’acord assumint la despesa
del manteniment per part de l’ajuntament, com així ha estat en el tram que es va perllongar als
Nerets. Contesta el sr. Alcalde, que la construcció de la tuberia es a càrrec dels veïns, l’única
diferència es en el manteniment de la general que serà municipal. Continua el sr. Cirera dient
que a altres autoritzacions s’han atorgat amb tota la despesa al sol.licitant; el sr. Alcalde
considera que la situació es diferent. El sr. Cirera continua manifestant el seu desacord amb
l’atorgament d’aigua a horts, corrents, sense que tinguin habitatge, o com donar aigua al terme
de Tremp, i a més tothom pagarà el mateix preu de l’aigua, tinguin horts o visquin a Talarn.
El sr. Alcalde, exposa que despres de tants anys, sembla que no s’enteri que hi ha un reglament
d’aigua aprovat per la Comisió de Preus; continua el sr. Cirera dient que es parer seu que no
poden pagar el mateix preu a Talarn, que als Nerets i Ctra. De Pont de Montanyana i encara
recorda que en el seu dia la sra.More li va contestar que per que els Nerets havien de pagar
l’aigua a preu diferent.
El sr. Alcalde exposa que tots els submnsitraments dels Nerets i de la Ctra. De Pont de
Montanyana tenen comptador i per tant pagaran d’acord a la lectura, tot afegint que la propera
actuació a la població serà instal.lar comptadors, per que no es just que uns plenin la piscina, i
altres posin una rentadora a la setmana al mateix preu.
El sr. Cirera es queixa que sempre que pregunta una cosa, li contesta altra.
3.4.-Restar assabentats per unanimitat les següents COMUNICACIONS PREVIES D’OBRES
MENORS per part de tots els membres legals presents, amb l’abstenció del sr. Alcalde per ser
part interessada a l’apartat 2:
PROMOTOR
JORDI SOPENA

OBRA
C. Font de Caps 11: Canviar rajoles terrassa comunitat de
veïns.

LLUIS OLIVA DIAZ

Pl. Castell 5: Neteja immoble i retirada de 4m2 de sostre de
canyís.

3.5.-AUTORITZAR al sr. JORDI HOMS COLOM, per ocupar la via pública amb motiu de les
obres de rehabilitació de la coberta del C. Font de Caps 34, d’acord amb les següents
condicionants:
-

-

-

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.
La ubicació del contenidor de runes haurà d’estar col.locat front la parcel.la a on es duen a
terme les obres. No podrà invair ni destorbar l’entrada i sortida de vehicles i persones de les
finques lindants. S’haurà de senyalitzar degudament tant de dia com de nit. En cas de voler
tallar-se el trànsit per la via pública, s’haurà de notificar a l’ajuntament amb antelació
suficient.
Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat,
i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de
febrer , pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
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S’adoptaran les mesures necessàries de protecció de la via pública. Tots els elements de la
via pública (paviments, mobiliari urbà, etc.) s’hauran de reposar i amb condicions
adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element es
sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.

3.6.-Comunicació de l’obertura d’unes oficines de viver d’empresa dins del Centre d’Acollida
Turística.
1. El Consell Comarcal del Pallars Jussa, va comunicar l’inici de l’activitat de l’obertura
d’unes oficines de viver d’empresa dins del Centre d’Acollida Turística, situat a
l’edifici CITA a la Ctra. C-13 pk. 90 de Talarn.
2. Adjunta projecte d’activitats per a la legalització d’unes oficines de viver d’empresa
dins del centre d’acollida turística, de l’enginyer German Palacin.
3. Vistelsinformesemesospelsserveistècnicsmunicipals,
aixícom
complementaria presentada pel promotor a requiment municipal..

la

documentació

El Ple per unanimitatdelsmembreslegalsacorda:
Primer. Restar assabentat de la presentació de la comunicaciód’obertura de l’activitat d’unes
oficines de viver d’empresa dins del Centre d’Acollida Turística, situat a l’edifici CITA a la
Ctra. C-13 pk. 90 de Talarn, per part del CONSELL COMARCAL DEL PALLARS JUSSA
d’acord amb el Projecte projecte d’activitats per a la legalització d’unes oficines de viver
d’empresa dins del centre d’acollida turística, de l’enginyer German Palacin.
Segon.Aprovar la liquidació de la taxa per la obertura d’establiments, per un import de 120€
d’acordambl'Ordenança Fiscal vigent.
Tercer.Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.
Quart. Reservar-se l’ajuntament la facultat de comprovació de les instal·lacions.
Cinquè. Notificar a la persona interessada aquesta Resolució.
3.7.-La Junta de Govern de data 14/03/2011, va autoritzar al sr. Josep Castells Fillar a delimitar
la finca 39 del polígon 4 amb cadenes en la part sud-oest de la mateixa, havent de deixar el pas
preexistent de vianants.
Rebuda queixa del sr. Josep Font Mauri en relació al tancament del pas de vianants, els serveis
tècnics van realitzar les oportunes comprovacions i van emetre informe.
D’acord amb els antecedents exposats, el Ple per unanimitat dels membres legals acorda:
PRIMER. REQUERIR al sr. JOSEP CASTELLS FILLAT per que en el termini de 30 dies,
retiri el cadenat del pas de vianants col.locat a la parcel.la 39 del polígon 4, d’acord amb
l’autorització atorgada en el seu dia per part de l’Ajuntament de Talarn.
SEGON. COMUNICAR el contingut del present acord al sr. Josep Font Mauri.

4.-APROVACIO FACTURES.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE 03/11/2015*
03/11/2015*

Vista la relació de factures num. 08/2015, que recull des de la num.765 a la 858 per un import
total de31.701,56€. Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovacióper majoria absoluta de 5 vots a favor (Per Talarn) i 2 vots en contra (CIU).
Intervencions: El sr. Cirera comenta que el seu vot en contra ve donat per que hi ha factures que
no veuen clares.
5.- MODIFICACIÓ IVTM
Vist l’expedient relacionat amb la modificació de les bonificacions de l’Ordenança fiscal
reguladora del Impost de Vehicles Tracció Mecànica, per introduir una bonificació del 100% de
la quota per als vehicles històrics o els que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
El Ple per unanimitat dels set membres legals, acorda:
PRIMER. APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
Impost de Vehicles Tracció Mecànica, per introduir una bonificació del 100% de la quota per
als vehicles històrics o els que tinguin una antiguitat mínima de 25 anys.
SEGON. Sotmetre la present modificació a informació pública i audiència dels interessats, amb
publicació en el BOP i Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè
puguin presentar reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
TERCER.-Considerar definitivament aprovada la modificació si transcorregut el període
d’informació pública, no es presenta cap reclamació, i en aquest cas ordenar la publicació
íntegra de l’acord, de la modificació.
QUART.- TRAMETRE a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la
Diputació de Lleida, el contingut del present acord.
CINQUÈ. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
6.-DECRETS D’ALCALDIA.
El Ple resta ASSABENTAT del:
-Decret d’Alcaldia 28/2015 de 07/10/2015, pel qual es resta assabentat de la presentació de la
comunicació d’obertura de l’establiment situat al C. Raval 1 de Talarn, per exercir l’activitat
d’”Oficina de consultoria de bioconstrucció i despatx d’arquitectura, per part de Benjami
Borrell.
-Decret d’Alcaldia 29/2015 de 16/10/2015, pel qual es dona complimentat el requeriment de
documentació relacionada amb l’expedient de comunicació d’obertura de l’establiment situat al
C. Raval 1 de Talarn, per exercir l’activitat d’”Oficina de consultoria de bioconstrucció i
despatx d’arquitectura, per part de Benjami Borrell.
Intervencions: El sr. Cirera pregunta per que es va fer un decret a l’endemà del Ple; contesta la
secretaria per que la documentació es va presentar entre la convocatòria i el ple i ademés era
urgent pel interessat per tramitar les seves gestions. El sr. Cirera ho comenta per que en el seu
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dia es va dir que no farien decrets. Contesta el sr. Alcalde que el 95% dels decrets han estat per
demanar subvencions, i la resta per donar compliment a ajuts i el del sr. Borrell tenia en joc una
subvenció Leader.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa del següent:
-

De l’acord amb que s’ha arribat amb la Congregació Sagrada Familia per continuar amb les
instal.lacions de l’alberg en les mateixes condicions.
De la celebració el proper cap de setmana la festivitat de Sant Martí, amb un concert
d’orgue dins del cicle de concerts de Ponent i Pirineu; explica que la majoria d’activitats
seran dissabte, i diumenge hi haurà la missa, la processó, el concert i un aperitiu; tot dient
que en breu rebran sinó han rebut ja, les invitacions en paper, i si el sr.Martinez ja ha donat
el correu electronic, l´´unic que serà en paper es del sr. Cirera; el sr.Martinez diu que no l’ha
donat encara, contesta el sr. Alcalde que llavors ho rebrà en paper.

8.-DESPATX D’ASSUMPTES, PRECS I PREGUNTES
-

-

-

Sr. Cirera: exposa que continua sense rebre els comptes de l’alberg, de la festa major, i ara
s’afegeix de la Cuca de Llum. El sr. Garcia contesta que els comptes de la cuca de llum
s’estan ultimant per que faltaven factures i afegeix que sempre que han demanat el comptes
sel’s ha donat. Continua el sr. Cirera dient que sol veuen les factures, i haurien de tenir tots
els comptes sense necessitat de manar-los, pel que fa a la cuca li sembla que hi ha moltes
factures i algunes de fortes i es pregunta si l’Ajuntament s’ho pot permetre; el sr. Garcia
explica la relació de factures de la cuca que surten en la relació de factures que s’ha aprovat
avui; continua el sr. Cirera dient que la despesa per atendre possibles accidents es
indiscutible, però la despesa per samarretes creu que no es imprescindible, i més quan
qualsevol es podia posar una, independentment de la seva participació a la cursa, com va
passar l’any passat. Continua el sr. Garcia explicant que aquest any les samarretes
únicament les tenien els participants i les sobreres estant guardades i l’any passat es van fer
unes samarretes que identificaven als col.laboradors/organització, i son les mateixes de cada
any.
El sr. Cirera exposa que hi ha factures que no veuen clares, però a més van demanar altra
informació que no se li ha donat, com els comptes de la piscina, doncs no saben si el
concessionari ha pagat o no, també hi ha una factura d’entrades a la piscina. El sr. Garcia
explica que es tracta de les entrades dels nens de l’esplai i del camp de treball, d’acord amb
el preu pactat que prèviament ho paguen els nens en la seva quota d’inscripció.
El sr. Cirera exposa que han demanat els comptes de l’alberg de fa dos anys, i únicament
saben la previsió d’ingressos d’un any d’aproximadament 20.000€ el primer any.
Contesta el sr. Alcalde que es donaran els comptes, i a cada ple demanen el mateix, així els
comptes de la cuca es donaran tal com ha dit el sr. Garcia quan estigui tot comptabilitzat;
pel que als comptes de l’alberg també s’estan acabant i es lliuraran quan estiguin; pel que fa
als comptes de la festa major 2014 hi ha un dèficit de 16.734, de l’any 2015 un dèficit de
11.229,64. El sr. Cirera diu que no te suficient amb el resultat, ells volen saber que va passar
al 2014 pel que fa als tiquets que estaven tirats per terra i la festa que es va fer als baixos de
l’ajuntament
per que plovia. El sr. Alcalde dona lectura als comptes de la festa major
2014: Despeses, sopar solidari 3388,22, compra rifa solidaria 807,65, barra 3.359,71,
assegurança 371,57, espectacles 20.815,38, transport bus festa 645,70, cucanyes 153,60,
contractació personal 356,62, traca/varis/vermut 242,20, total 30.140,65; i ingresos: sopar
solidari 2.982, col·laboradors 790, barra 5004, subvencions 500, subvencions 500,
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indemnització 3630, total 13.406. Diferencia entre ingresos i despeses – 16.734,65€, així
mateix, dona lectura al detall de les partides tant d’ingressos i despeses. El sr. Cirera diu
que volen tenir els comptes, el sr. Alcalde contesta que passin per l’ajuntament i tindran una
copia del que necessitin i detall de les factures; contesta el sr. Cirera que no li havien fet mai
aquest oferiment; contesta el sr. Alcalde que també ho pot demanar per escrit i se i
contestarà per escrit; continua el sr. Alcalde fent menció del resultat econòmic dels darrers
anys. El sr. Cirera diu que a banda del resultat demanen la documentació, i a més fa mesos
que van demanar altra documentació i encara no la tenen.
El sr. Alcalde informa que amb els números exposats, per molts tiquets que veguessin a
terra, van coincidir els diners amb les matrius, per tant no s’ha despatxat cap beure sense
tiquet. El sr. Cirera novament diu que el sr. Alcalde no li contesta el que demana. El sr.
Alcalde diu que no entén el que vol, doncs si la seva pretensió es recriminar com ho fan els
voluntaris que s’esforcen cada any per que la festa major vagi millor, no ho entén; continua
donant lectura al resultat dels comptes de la festa major d’anys enrere, contestant el sr.
Cirera que d’aquells anys ja els te, finalment el sr. Alcalde exposa que quan vulguin vinguin
a l’ajuntament a buscar els comptes; replica el sr. Cirera que abans no s’havia fet aquest
oferiment; continua el sr. Alcalde que efectivament abans no ho havia dit, i que no vol que
torni a passar que despres de donar un document de la festa major a un ple, finalitzat aquest
es va anar a la porta d’un bar a tractar-los de lladres; contesta el sr. Cirera que això no es
veritat.
El sr. Alcalde finalment diu que es demana una exigència envers els comptes que si es
compara amb la documentació que es lliurava quan l’actual equip de govern estava a
l’oposició, no te res a veure, i tot ensenyant aquests comptes dona lectura al resultat dels
anys 2010, 2011, 2012, 2013 i 2014, i comparant-los es pot comprovar el detall i desglos
que actualment es fa enfront als que es donava llavors, li sembla que hi ha una recriminació
dels treballadors de la casa i els voluntaris de les festes; tot concloent que la seva forma de
fer oposició li ha reportat més oposició i repeteix que els comptes els vingui a buscar a
l’ajuntament.

I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
quaranta 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.

