AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 06 DE MAIG DE 2015.
Talarn, 6 de maig 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

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.
Sessió Ordinaria 05/2015. Hora inici: 20:30 h. Hora final: 21:15 hores.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS.
2.-CONEIXEMENTS, ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-MODIFICACIO O.F. TAXA PISCINA.
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 08/04/2015. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 vots en contra (grup CIU), acorda la seva
aprovació.
Intervenció: El sr. Cirera manifesta que voten en contra per les tres factures que consideren que
no han estat aclarides i son dubtoses i per que els van culpar de votar en contra en un acord que
no va ser així i no es va esmenar l’acta.
Vista l'acta de la sessió extraordinària de 19/04/2015. El Ple, per unanimitat dels membres
legals, acorda la seva aprovació.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
-

Del Servei de control qualitat aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultat analític
de data 22/04/15 de control a canella, amb qualificació d’apta.
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-

Del Consell Comarcal Pallars Jussà, control del sistema de cloracio dels diferents punts de
subministrament dels mesos de febrer i març.

-

De la Diputació de Lleida, notificant l’aprovació definitiva del Programa d’Inversions
Locals, pel qual s’aprova l’al.legació presentada per l’Ajuntament mitjançant la qual es
destina l’import assignat de 19.426,53€ pel finançament de les obres “Rehabilitació antic
molí d’oli i forn de pa i condicionament del pou de gel.

-

Del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, informe
favorable relatiu a la instal.lació d’una explotació nova porcina ubicada a la parcel.la 349
del polígon 3. En relació a aquesta instal.lació, l’Ajuntament de Castell de Mur tramet acord
plenari que formalitza l’oposició d’aquesta explotació a l’emplaçament proposat per trobarse a menys de 1000m. del nucli de Puigmaçana.

-

Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, comunicant l’organització:
. Per part de Trip & Track, realitzar excursió amb vehicles els dies 1,2 i 3 de maig amb
un màxim de 15 vehicles per caminis i pistes forestals.
. Per part de Travel Nexus Spain SL, realitzar una sèrie d’excursions amb vehicles des
del 14 d’abril a l’1 de novembre, adjuntant aquest informe del Departament
d’Agricultura.

2.2.El Ple per unanimitat dels set membres presents dels set que el componen, acorda:
2.2.1.-ACCEPTAR la donació de 1.400€ realitzada per Mn. Joan Peretó i Cerqueda, Rector de
Talarn, en concepte de donatiu pel finançament de les despeses d’arranjament del campanar de
l’Esglèsia Parroquial de Talarn.
2.2.2.-Restar ASSABENTATS de la comunicació de dates i informe d’avaluació de compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostaria, efectuada a l’Oficina Virtual per la coordinació
financera amb les entitats locals del Mº de Hacienda y Administraciones Públicas.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 08/04/2015.
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 06/2015 de 07/04/15 d’aprovació inical del Projecte de
Rahabilitació de l’antic Moli d’oli i forn de pa i recuperació del pou de gel, i d’inici del
procediment d’ajudicació de l’esmentada obra; del Decret d’Alcaldia 07/2015 de 10/04/2015,
d’atorgament de llicència per a la Tinença i conducció de gossos potenciament perillosos a
Sandra Riva Exposito; Decret 08/2015 de 10/04/15 d’adjudicació de pastures veïnals a Iban
Planiol anualitat 2015; Decret 09/2015 de 29/04/2015, pel que es concedeix a Benjami Borrell
Oliva llicència urbanística per a la construcció d’una consultoria de biconstrucció en planta
baixa i habitatge en planta primera al Raval 1; i Decret 10/2015 de 04/05/15 de sol.licitud de
subvenció al Departament de Benestar Social d’acord amb el Projecte d’activitats juvenils 2015.
Intervencions: El sr. Cirera pregunta quin es el pressupost de l’obra de la llicència urbanística
d’en Benjamí Borrell; la secretaria comenta que el projecte està a la seva disposició, però
l’import de l’ICIO es el 2% del pressupost.
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4.-MODIFICACIÓ O.F. TAXA PISCINA.
Donat compte el Ple de la proposta de modificació de l’Ordenança Municipal Reguladora de la
Taxa per la utilització de la piscina municipal, pel que fa a l’article 6 (Quota tributaria), que
d’acord amb la proposta diu el següent:
Article 6. Quota tributària.
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents (IVA inclós):
a) Entrada individual/dia:
- Fins a 3 anys:
- De 4 a 14 anys:
- Més de 14 anys:
- Grups alberg:
- Familia 3 membres:
- Familia 4 membres:
- Familia 5 membres:

gratuïta.
2,00 €
3,50 €
1,50 €/persona
7,00 €
8,60 €
10,40 €

b) Abonaments individuals:
- De 15 banys fins a 3 anys:
- De 15 banys de 4 a 14 anys:
- De 15 banys mes de 14 anys:

gratuït.
18,00 €
28,00 €

- De temporada fins a 3 anys:
- De temporada de 4 a 14 anys:
- De temporada més de 14 anys:

gratuït.
32,00 €
45,00 €

c) Abonaments col.lectius:
- Grups alberg- 15 banys:
- Familia 3 membres-15 banys:
- Familia 4 membres-15 banys:
- Familia 5 membres-15 banys:
- Grups alberg- de temporada:
- Familia 3 membres-de temporada:
- Familia 4 membres-de temporada:
- Familia 5 membres-de temporada:

14,00 €/persona
55,00 €
70,00 €
85,00 €
27,00 €/persona
98,00 €
126,00 €
154,00 €

d) Sobre els imports anteriors [a), b) i c)] s’aplicarà un 30% de descompte a les
families monoparentals, als majors de 65 anys, als minusvàlids i als aturats residents
a Talarn. Els descomptes no son acumulables.
El Ple per majoria absoluta amb quatre vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM) i
tres en contra (grup CIU), acorda:
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PRIMER. APROVAR INICIALMENT la MODIFICACIÓ l’ Ordenança Fiscal reguladora de
la Taxa per la utilització de la piscina muncipal, en el seu article 6 (Quota tributaria), d’acord
amb la proposta presentada.
SEGON. SOTMETRE al tràmit d’informació pública, seguint el procediment legal, aquests
acords i expedients, durant el termini de trenta dies hàbils, mitjançant edictes al Tauler
d’Anuncis de l’Ajuntament i Butlletí Oficial de la Província, per tal de presentar les
reclamacions que es considerin adients.
TERCER. Si no es presenten reclamacions durant el termini legal, es consideraran definitius
aquests acords.
QUART. Els acord definitius, el text íntegre de les Ordenances anteriorment exposades hauran
de ser publicats en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigor llavors i fins la seva
modificació o derogació.
Intervencions:
El sr. Cirera, està en desacord amb la modificació de la taxa, doncs qualsevol modificació
s’hauria d’haver fet abans de l’adjudicació de la piscina, ja que ara no es el moment, vol fer
constar que no es pot modificar la taxa despres d’adjudicar per concurs la piscina, encara que
això es un dir, per que no han comprovat res de l’adjudicació, doncs al despatx han obert els
sobres, sense cap comunicació. El sr. Alcalde, li demana que es cenyeixi a l’assumpte de l’ordre
del dia, i qualsevol altre tema l’exposi a precs i preguntes. L’assumpte es sotmet a votació, amb
el comentari del sr. Cirera de que es Alcalde prestat.
5.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde manifesta que com alcalde prestat, informa al públic del següent:
- Celebració del centenari de la mor del Dr. Pearson, amb un acte a les 12 a la presa.
- Restauració orgue: s’està treballant amb aquest assumpte i ja es disposen dels pressupostos
per la seva restauració i l’obtenció de subvenció per fer-ho, amb la qual cosa serà un tema
avançat per l’equip de govern que entri.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera, fa constar la seva oposició a la modificació de les taxes de la piscina despres
d’haver adjudicat la gestió de la piscina, creu que no es ètic.
Continua dient que també està totalment en contra amb que es faci un bombeig d’aigua a horts
per sobre del nivell del dipòsit; el sr. Alcalde contesta que aquest tema ja s’ha tractat en
diferents ocasions. Continua el sr. Cirera dient que ho dirà les vegades que convingui, doncs
l’aigua no es per bombar-la i pujar-la als horts, i ara ho podrà fer per que es Alcalde però ja es
tallarà, manifesta que hi haurà molts problemes, perque no es just que un hort pagui igual que
un pis a Talarn.
Continua dient, que els darrers anys estava montat i funcionava el dinar de germanor, i ara s’ha
convertit en un dinar polititzat, on es barreja el concurs de pintura, de puntaires, etc. no es el
dinar de germanor de la gent del poble que sempre s’havia fet a Font de Caps.
El sr. Cirera, exposa que el butlletí que s’edita es totalment una propaganda fantasma, ja en un
ple va demanar un espai pel seu grup, i no sel’s ha oferit participar a un butlletí de propaganda
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que està pagat per tots i repartit per personal municipal; continua dient que han de disposar d’un
espai igual que en altres poblacions, i afegeix que el contingut es totalment propagandístic, ja
que no es pot dir que la despesa de l’alberg ha estat d’alguna cosa més de vint mil euros i s’ha
disposat d’una subvenció de vint mil, quan si es suma les factures dels ultims mesos, ja
ascendeix a més de cinquanta mil, sense comptar amb el personal, per la qual cosa no saben mai
la despesa real.
El sr. Cirera, explica que els hagués agradat disposar dels comptes de la festa major 2014, ja que
aviat serà la del 2015, doncs poden pensar que les coses les van fer tant be que no donen els
comptes a ningú. El sr. Garcia, intervé dient que li va donar els seus fulls dels comptes. Contesta
el sr. Cirera dient que eren del 2013, no del 2014, es tenien que haver donat i no tenir que
demanar-les.
El sr. Cirera pregunta a l’Alcalde sota quines sigles es presentarà a les eleccions; contesta
l’Alcalde que està cansat que l’insultin i que el tracti de mentider. Afegeix el sr. Cirera que per
que nega que es presenta per PSC. El sr. Alcalde li demana que cessi en aquesta actitud
inconscient, doncs son mentides; continua dient que no es presenta amb cap partit; replica el sr.
Cirera que no es cert, doncs està publicat per la Junta Electoral. El sr. Alcalde li demana
coherencia en les seves afirmacions i que actui com a regidor; el sr. Cirera contesta que ho farà
quan expliquin be les coses, i a més sembla que vulguin amagar amb quin partit es presenten
El sr. Cirera pregunta quan ha costat les obres del campanar, doncs sòl saben l’aportació de la
parroquia, però no saben res més. Contesta el sr. Alcalde, que les factures les han tingut totes.
El sr. Cirera pregunta per que s’han fet tants decrets, doncs en l’anterior legislatura van fer
menció que tot es feia per decret, i ara veuen que hi ha molts també, ademés va haver un ple a
l’abril i creu que no havia necessitat de fer tants decrets; volen fer creure que hi ha tanta
transparència, però el cert es que des de que es va anular un ple per convocar-lo malament,
ningú s’ha enterat de res, doncs han entrat documents queixant-se de coses i no han estat mai
informats i aquest fet es molt lamentable per un ajuntament, atès que sòl s’informa de que tot va
bé i si hi ha queixes s’han de comentar.
S’absenta per tenir un compromís el sr. Rosell.
El sr. Alcalde, en relació al preus de l’aigua, reitera que es llegeixi l’ordenança i li pregunta a
quan pagava l’aigua a l’Ajuntament de Tremp que despres no cobrava als veins. En relació al
dinar de germanor, explica que s’ha organitzat a diferents llocs i aquest any passat per Sant
Martí no es va organitzar el concurs per coincidència amb el referèndum i es un tema que ja es
va dir. Replica el sr. Cirera, que ells es van oposar; continua el sr. Alcalde que sempre s’han
oposat a tot.
Pel que fa al butlletí, el sr. Alcalde explica que es d’informació de les tasques que es fan al
poble, i per aquesta raó no es pot veure representat perque no ha fet res pel poble, sòl anar en
contra de tot.
Continua el sr. Alcalde explicant en relació a les nòmines de l’alberg que si no les ha vist es per
que no ha vingut a mirar-les, doncs si dediqués una mica de temps a fer de regidor tindria més
informació, però sembla que es més fàcil criticar.
El sr. Alcalde informa pel que fa als comptes de la festa major 2014, que segur que els té, per
que té còpia de totes les relacions de factures, però sembla que ara no les vol veure, i li
recomana que faci l’exercici de dedicar-se més a ser regidor.
El sr. Alcalde explica que es presenta per una coalició d’electors; replica el sr. Cirera dient que
es mentida que es presenten per PSC i que no tinguin vergonya de dir-ho. Contesta el sr.
Alcalde que a ell li hauria de fer vergonya fer aquestes afirmacions que no son veritat i el que es
incoherent es voler-se presentar com alcalde amb aquesta postura i incapacitat mostrada ens
aquests darrers anys; continua dient que la Junta Electoral ha publicat “per Talarn” que es una
coalició popular avalada per mes signatures d’electors de les necessaries, per tant el mentider es
ell, continua dient que sembla que per ERC ho té clar que no es presenta encara que hagi
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participar en formar la llista. Contesta el sr. Cirera dient que no es cert, doncs no hi ha cap
persona que sigui de CIU. Continua el sr. Alcalde dient que es presentarà per qui vulgui, però en
aquest cas ho farà amb l’aval dels veins, cosa que potser ell tindria complicat.
El sr. Alcalde explica que pel que fa als Decrets son la majoria per demanar subvencions o per
avançar en temes relacionats amb subvencions i terminis, cosa que abans no passava per que no
es gestionaven les subvencions que ara es sol.liciten.
El sr. Alcalde diu pel que fa al registre d’entrades, que vingui a fer de regidor, doncs ara amb el
personal de l’ajuntament tots els dies està obert i també una tarda, amb un horari suficient per
que vingui a mirar tota la documentació del registre d’entrades o la que vulgui, doncs aquest
ajuntament es de tots i s’han obert les portes que estaven tancades, però no han volgut entrar,
únicament han criticat tot.
El sr. Cirera diu que l’ajuntament ha d’estar el servei de la gent i han demostrat el contrari, ha
estat al servei propi, per treure profit, doncs abans hi havia més transparència i en favor a
tothom.
El sr. Alcalde exposa que va haver comissió informativa i van cremar aquesta oportunitat;
replica el sr. Cirera dient que aquesta es altra mentida i fantasies que han escampat.
El sr. Alcalde contesta que es un demagog i pel que fa a la transparència, l’han demostat amb la
gravació i publicació dels plens, la creació de la comissió informativa, l’ampli horari de
l’ajuntament, creu que això es transparència no el que es feia abans.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
quinze, 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.

