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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 04 DE MARÇ DE 2015.
Talarn, 4 de març 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

SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR,
SR. JULIÀ ROSELL OLIVA, excusa la seva assistència
x SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ,
assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
Sessió Ordinaria 03/2015. Hora inici: 20.30 h. Hora final: 21.25 h.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENTS, ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-APROVACIO PRESSUPOST 2015.
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 04/02/2014. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 2 vots en contra (grup CIU), acorda la seva
aprovació.
Intervenció: El sr. Cirera manifesta que voten en contra per les mateixes raons que en anteriors
plens, si no s’accedeix al que han demanat.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- De l’acta d’inspecció de l’Agencia de Salut Pública per la supervisió d’autocontrol 2n.
Semestre 2014 de les diferents zones de subministraments, amb mesures correctores
relacionades amb l’anotació de controls.
-

Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, control dels sistemes de cloració mesos desembre
14 i gener 15.
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Del Servei de control qualitat aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultat analític
de data 18/02/15 a xarxa distribució Talarn i sortida diposit capçalera ctra. Pont
Montanyana, amb qualificació d’apta.
De la Diputació de Lleida, l’assignació anualitat 2015 de les actuacions al programa
d’inversions locals (19.426,53€) i al d’arrendaments i subministraments (5.827,96€), i de la
sol.licitud efectuda a la Diputació per canviar l’obra inicialment prevista al programa
d’inversions locals (accessibilitat i ampliació ajuntament) per la Rehabilitació antic molí i
forn de pa i condicionament pou de gel.

2.2.El Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que el componen, acorda:
2.2.1. MOCIÓ PER A LA INCLUSIÓ DE CRÈDIT EN EL PRESSUPOST DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA NOVA CREACIÓ I MANTENIMENT
D’INFRAESTRUCTURES VIÀRIES RURALS DEL PIRINEU
El municipi de Talarn compta amb una extensió important de kilòmietres de vies d’accés a
nuclis i l’Ajuntament n’ha de realitzar el manteniment i millora.
Alguns dels accessos als nuclis no estan asfaltats i hi passa, a més del trànsit i serveis habituals,
el servei de transport escolar en període lectiu.
Les infraestructures viàries són bàsiques per la realització de qualsevol activitat humana en el
territori i el seu estat i qualitat defineixen la qualitat de vida dels nuclis que en depenen i en són
les garants de la viabilitat de la VIDA en les zones rurals.
Les característiques geogràfiques i topogràfiques de l’Alt Pirineu fan que el nivell de recursos
necessaris pel manteniment i millora d’aquestes infraestructures hagi de ser superior a la que en
zones més avantatjoses cal destinar.
L’estat de les infraestructures viàries del municipi de Talarn. evidencien una mancança històrica
d’inversions.
El finançament de les carreteres de caràcter local en l’Alt Pirineu ha vingut, al menys en els
darrers anys, de fons autonòmics mitjançant:

Plans generals (PUOSC – Dep. Governació): Pendent d’aprovació en el període actual.

Específics (Pla de Camins – TES): darrer Pla amb dotació l’any 2010. 2014 Actuacions
puntuals de molt baix pressupost.

Sectorials com el PDR (DAAM). Inexistents en els darrers anys

Diputació de Lleida. Puntuals i reduïdes en el nostre terme municipal.
La manca d’inversions i de recursos pel manteniment dels accessos fa que la pressió social vers
els ajuntaments es vegi incrementada i que aquesta dinàmica comporti una tendència al
despoblament dels nuclis més petits o allunyats.
El manteniment dels recursos necessaris que el Govern de la Generalitat destina a que les
comunicacions viàries de l’Alt Pirineu estiguin al nivell de la de la resta de Catalunya és una
mostra clara del model territorial del País.
Els pressupostos en infraestructures de la Generalitat de Catalunya en l’Alt Pirineu dels darrers
anys han provocat un greuge als habitants d’aquest territori i un sentiment d’oblit.
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De conformitat amb el que preveuen l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LRBRL).
El Ple per unanimitat dels sis membres dels set que el componen acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’activació URGENT dels Plans que han
permès el finançament de les obres de conservació i millora de les infraestructures viàries a
l’Alt Pirineu incorporant les inversions no realitzades en els darrers anys per restablir la
mancança històrica d’inversions.
SEGON: Demanar a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Lleida que agrupin en un
Pla Específic de Camins Rurals per l’Alt Pirineu tots els recursos dels altres plans de la
Generalitat i els provinents de la Diputació de Lleida i n’adeqüi el muntat per realitzar les
inversions necessàries per equiparar els accessos als nuclis dels municipis de l’Alt Pirineu a la
resta de Catalunya i en una a única convocatòria.
TERCER: Notificar el present acord al President de la Generalitat de Catalunya, al President de
la Diputació de Lleida, al Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat, al Conseller
del DAAM, a la Consellera del Departament Governació i al Delegat del Govern per l’Alt
Pirineu.
2.2.2.MOCIÓ PER L’ESTABLIMENT DE MESURES DE CONTROL DE LA
PROCESSIONÀRIA DELS BOSCOS DEL PIRINEU
Atès que una part important dels municipis del Pirineu són masses forestals de pi, de titularitat
de les Administracions i declarades d’Utilitat Pública.
Atès que la majoria d’aquests boscos tenen algun grau de protecció ambiental, ja sigui
autonòmic, estatal o europeu.
Atès que els danys que aquestes masses puguin sofrir tenen, a més d’un impacte en la
biodiversitat, uns efectes directes en el principal recurs econòmic de les nostres comarques, el
turisme.
Atès que la Processionària és una plaga que està present en els nostres boscos des de fa molts
anys i sembla de molt difícil eradicació.
Atès que els tractaments aeris que en anys anteriors ha realitzat el Departament competent en la
matèria permetien mantenir els danys en uns nivells acceptables.
Atès que en els darrers anys les actuacions de control de la plaga s’han anat reduint fins a ser
eliminades. I que aquest fet a dut al corresponent increment dels atacs, dels danys i de l’impacte
ecològic i paisatgístics.
Atès que la manera de reduir la plaga és amb una estratègia de tractaments a curt i mitja termini
i una adequada gestió forestal dirigida a la substitució dels pins per altres espècies en un horitzó
més llunyà.
De conformitat amb el que preveuen l’article 22 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les
Bases del Règim Local (LRBRL).
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De conformitat amb l’atribució de competències establerta a l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, i el corresponent article 50.2.d) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. Així mateix, d’acord amb el procediment establert en els articles 49, 65 i 70 de la
Llei 7/1985 esmentada i 58 a 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals
(ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, i la resta de normativa aplicable.
El Ple per unanimitat dels sis membres dels set que el componen acorda:
PRIMER: Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que mitjançant el Departament competent,
reiniciï, de manera urgent, els tractaments aeris pel control de les poblacions de Processionària
als boscos del Pirineu i elabori, aprovi i doti pressupostàriament una estratègia de lluita contra la
plaga que tingui en compte accions de gestió forestal a llarg termini.
Intervencions:
El sr. Cirera pregunta si hi ha alguna activitat al Cita, per que també controlen el sistema de
cloració d’allà; contesta el sr. Alcalde que el control estarà ordenat pel Consell, doncs hi ha el
viver d’empreses.
El sr. Cirera continua explicant que el pressupost de la Generalitat s’ha aprovat avui, i a l’escrit
es demanava que s’enviés abans de l’aprovació del pressupost; contesta el sr. Alcalde que la
moció va arribar despres de l’anterior ple i per això ho passen avui per no fer decrets d’alcaldia;
continua dient que el tema es que la moció serveixi per arreglar camins, independentment que
sigui a temps o no.
El sr. Cirera exposa que els boscos de Talarn estan molt malament per la processionaria.
A pregunta del sr. Cirera, la secretaria explica l’assignació dels imports per part de la Diputació
de Lleida del Pla d’inversions i del canvi sol.licitat per destinar-lo al finançament de les obres
del Molí vell. El sr.Cirera pregunta si la subvencio Leader està aprovada, el sr. Alcalde contesta
de forma afirmativa i fa breu explicació del finançament de l’obra.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 11/02/2015.
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 02 de 06/02/2015, d’aprovació del padro cobratori de la
taxa pel subministrament d’aigua potable i clavegueram anualitat 2014.
Intervencions:
El sr. Cirera pregunta on es el subministrament de M.Subirà i comenta que en aquella zona creu
hi havia una manguera per la vora del camí que arribava fins al vidre; contesta l’Alcalde que es
tracta del punt de bombeig del clavegueram a depuradora de Tremp i que si be hi ha una
manguera no es te clar el traçat ni el seu estat i han preferit instal.lar una de nova empalmada a
l’última arqueta, doncs fins ara per netejar el bombeig venia una cuba pel camí, però ara està
malament.
El sr. Cirera pel que fa al subministrament per sobre del dipòsit, manifesta que no ho troba
lògic, si bé no es qüestió de l’aigua per que hi ha, el tema es que es dotarà d’aigua per regar i
pagaran igual que la resta de veïns que no utilitzen tanta aigua; aquest assumpte també està
relacionat amb el pagament com per exemple ell de tres habitatges en un immoble quan sol hi
ha una toma/pluma, per aquest motiu en el seu dia va haver de montar un dipòsit i bomba per
tenir aigua als pisos, quan hi ha cases que tenen una toma de ¾ de pulgada directa i paguen el
Mateix, no ho troba correcte i no estan d’acord en que es faci això.
El sr. Alcalde contesta que pagaran igual que les vivendes, i el bombeig, maquinaria,
instal.lacions i manteniment anirà al seu càrrec, alhora li demana que entengui les coses, doncs a
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tota reu hi ha una toma per cada edifici, no una toma per cada habitatge; contesta el sr. Cirera
que llavors hauria d’haver un diàmetre superior, com per exemple a l’alberg; l’Alcalde li
demana que es llegeixi l’ordenança i que no compari un establiment públic amb un edifici de
tres habitatges; continua el sr. Cirera dient que això passa amb l’alberg i amb altres edificis
d’habitatges; a la qual cosa l’Alcalde contesta que ell sabrà doncs les autoritzacions als edificis
d’habitatges es van atorgar en l’anterior legislatura, en aquesta poques altes s’han autoritzat.
4.- APROVACIO PRESSUPOST 2015
Es dona compte al Ple, del Projecte de Pressupost elaborat pel present exercici i que contempla
els drets i obligacions que es volen assumir durant el mateix, així com la resta de documentació
que obra a l’expedient.
De conformitat, amb els informes que resten a l’expedient,
Vistos els articles 22 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els
articles 162 i següents del RDL 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el texte refós de la llei
reguladora de les hisendes locals,
El Ple acorda per majoria absoluta amb 4 vots a favor (GT-Reagrupament i PSC-PM ) i 2 vots
en contra (CIU) :
PRIMER. APROVAR inicialment el pressupost consolidat de l’Ajuntament de Talarn, que
contempla el Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici de 2015, que presenta el següent resum
per capítols:
AJUNTAMENT DE TALARN
I.

INGRESSOS:

A)

OPERACIONS CORRENTS:

Capítol 1:
Capítol 2:
Capítol 3:
Capítol 4:
Capítol 5:
B)

159.140
2.000
105.100
188.300
6.650
OPERACIONS DE CAPITAL:

Capítol 6:
Capítol 7:
Capítol 8:
Capítol 9:

-118.880
---

TOTAL INGRESSOS 580.070
II
A)

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
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Capítol 1:
Capítol 2:
Capítol 3:
Capítol 4:
Capítol 5:
B)
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153.729
237.321
2.450
7.900
2.000
OPERACIONS DE CAPITAL

Capítol 6:
Capítol 7:
Capítol 8:
Capitol 9:
TOTAL DESPESES

174.970

1.700
580.070

SEGON. SOTMETRE a informació pública, per un període de quinze dies hàbils, l’expedient
tramitat, mitjançant publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província i
Tauler d’Anuncis, a efectes de que es puguin presentar les reclamacions oportunes, entenent-lo
definitivament aprovat, en el cas de que durant l’esmentat termini no es presentin reclamacions.
TERCER. DETERMINAR que aquesta aprovació, suposa implícitament la de :
a) Les bases d’execució del pressupost.
b) La sol·licitud i acceptació formal de les subvencions que estan contemplades.
c) La sol.licitud de l’operació de crèdit prevista.
Intervencions:
La secretaria fa breu explicació del pressupost de l’anualitat 2015. El sr. Cirera exposa que no el
troba correcte, i pregunta per la partida de retribucions bàsiques, contesta la secretaria que tal
com figura a la documentació es dels òrgans de govern, continua el sr. Cirera que el ple va
aprovar el 75 % de les retribucions i l’import que surt es el 100%. La secretaria explica el
funcionament de la subvenció del D. Governació que va per trams de població, i que si bé la
dedicació es del 75%, ho es del tram de més 500 habitants on la subvenció es d’algo mes de
17.000 € i per tant es aquell percentatge del tram de més de 500.
El sr. Cirera pregunta com es que tota la consignació de retribucions està en la partida de
personal laboral; contesta la secretaria que es consigna igual que en els darrers anys, doncs tot el
personal de l’ajuntament està en aquesta partida. També pregunta si l’import de 6.000
d’arrendament es tracta de l’alberg. També fa esment de la partida de manteniment d’edificis
(consultori i alberg) doncs hi ha una despesa de 9000, i la subvenció es de 9500; també pregunta
per la partida de dietes i locomoció. Independentment de qui hagi realitzat el pressupost que no
s’hi posa, sòl posen de manifest el que no veuen bé; creu que no està bé destinar a despeses de
funcionament el 54%, doncs si fallen les subvencins es tindria un 98% de despeses de
funcionament i l’apartat social seria de set mil euros. Consideren que es un pressupost
desequilibrat i antisocial i no entren en la molta despesa que es podria evitar.El sr. Cirera
demana respecte pel seu torn de paraula per explicar el que pensen.
El sr. Alcalde contesta que no sap d’on treu que si fallen les subvencions hi haurà el 98% per
funcionament, continua dient que si fallen les subvencions les obres no es faran, i la partida
pressupostaria es destinarà a altres serveis del poble; afegeix que quan parla de social no sap a
que es refereix, però sembla un plantejament contradictori i si te alguna formula que l’expliqui;
també recorda la partida de personal de la legislatura del sr. Cirera del 2009 on l’import era
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superior al d’aquest any, sense subvenció SOC. En aquest punt intercanvi mutu
d’interpelacions.
Continua el sr. Alcalde, dirigint-se al sr. Cirera que no ha aprovat res en aquesta legislatura, i
que no enten lo dels pressupostos mes socials i no li sembla raonable que un regidor digui coses
que no son veritat, tot dient que voldria recordar en l’anterior legislatura una subvenció SOC per
contractar una tinent d’alcalde, en canvi ara hi ha una brigada subencionava; afegeix que pel que
fa a informació quan van entrar el pressupost tenia cinc fulles, i ara en té quinze i encara es
queixa que ho troba clar; acaba dient que troba que es una postura incongruent i que dubta que
pugui gestionar un pressupost.
5.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- De la museïtzació de la central hidroelèctrica, doncs s’ha signat un contracte amb Endesa i
les obres s’iniciaran en breu.
- Pel que fa als assumptes amb ENDESA, el pla parcial està practicament desenvolupat i està
sobre la taula la nova depuradora.
- Agraiment a l’Oriol i la Merixell, per la implicació i dedicació per la feina feta per les
xerrades organitzades al viver d’empreses, on han passat mes de cent persones.
- Agraïment a tots els participants amb la carrossa de carnestoltes, que anima a millorar i que
sigui més participatiu.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera pregunta:
-Com està el tema de la granja de Puigmaçana i si hi ha altra petició de granja al municipi.
L’Alcalde contesta que si es tracta de la petició sota Sant Sebastià, aquesta no compleix amb les
distàncies respecte a l’AGBS, i pel que fa a la de Puigmaçana està en informació pública.
Continua el sr. Cirera preguntant que si be havia una ordenança amb una distància de 500
metres, la Generalitat ha aprovat altra amb distàncies inferiors i proposa que es modifiqui en
funció de la nova normativa. El sr. Alcalde li recorda que en un ple anterior es va explicar que
s’està fent una ordenança nova que substituirà a l’aprovada al 2002 i adaptada a la nova
normativa, però per la seva part d’entrada, a cent metres no voldria tenir una granja; el sr. Cirera
es manifesta d’acord, però s’hauria de tenir en compte les iniciatives de la gent del pais de tirar
endavant negocis, a més hi ha granges a prop en l’actualitat. L’Alcalde contesta que es tracta de
granges amb llicències molt antigues amb altra normativa. Continua el sr. Cirera dient que
s’hauria d’activar aquest tema dins d’un límits raonables.
-En relació al pressupost per l’accés a Talarn, troba que està bé, però potser seria més
interessant destinar-los a altre punt com al carrer Font de Caps doncs està molt malament. El sr.
Alcade contesta que ja li va exposar que el carrer Font de Caps estava demanat a la Diputació de
Lleida; continua el sr. Cirera dient que no obstant creu prioritari Font de Caps; l’Alcalde
contesta que per l’equip de govern tots dos son prioritaris, continua dient que s’intenta demanar
el màxim de subvencions, concretament han demanat un tres-cents per cent més que en
l’anterior legislatura.
-El sr. Cirera manifesta no està d’acord amb l’afirmació feta de que s’hagi perdut una subvenció
de quatre mil euros per culpa seva; contesta l’Alcalde que si es refereix a la del consultori, ja ho
va explicar en el seu dia i ho torna a repetir per si no s’enrecorda. El sr. Cirera contesta que no
es cert i no vol discutir. Continua el sr. Alcalde dient que amb les amenaces del sr. Cirera ha fet
que les coses al poble s’hagin tingut que fer fil per randa, i per això s’ha tingut que demanar
altre ajut extraordinari per les obres d’acces de minusvàlids; per la seva part no han de
demostrar res, doncs treballen pel poble, cosa que ell no fa, ans el contrari. El sr. Cirera contesta
que ell no s’ha negat mai a demanar cap ajut; replica l’Alcalde dient que sol faltaria, doncs de
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moment encara signa les sol.licituds, en tot cas, reitera que es va perdre una subvenció, la qual
cosa va fer que es tingues que demanar un ajut extraordinari que es va conseguir.
El sr. Cirera manifesta que s’alegra per això; l’Alcalde replica que si no posa pals a les rodes es
per que no pot, i finalitza dient que el seu objectiu es el benefici del poble, sense cap rendiment
polític.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
trenta 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.

