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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 08 D’ABRIL DE 2015.
Talarn, 8 d’abril 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, s’incorpora en la deliberació del punt 3
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 04/2015. Hora inici: 20:30 h. Hora final: 21:00 hores.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENTS, ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-INFORMES D'ALCALDIA.
5.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 04/03/2014. 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 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.
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 18/02/15 de control a canella, amb qualificació d’apta.
De la Direcció General de Desenvolupament Rural, resolució d’atorgament de la subvenció
Leader pel finançament de les obres de Rehabilitació de l’antic molí de l’oli i fon de pa i
recuperació del pou de gel.

AJUNTAMENT DE TALARN

-

-

* PLE *

Del Jutjat contencios administratiu de Lleida, sol.licitud d’expedient administratiu per
interposició de recurs contencios administratiu per part del sr. Santiago Vidal Malaka.
De les sol.licituds realitzades al Mº de Defensa, a la Generalitat de Catalunya i a la
Diputació de Lleida, pel finançament de la impressió dels suports de l’exposició de la
implantació de l’AGBS.
D’Entrepobles Pallars, dossier informe final del projecte de cooperació al desenvolupament,
pel qual l’ajuntament va atorgar una subvencio a l’any 2012 (0,7%).
De la Societat Amics de la Muntanya, lliurament de la Memòria de les Activitats de la SAM
en el transcurs del 2014, any del 50 aniversari de l’entitat.

2.2.El Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que el componen, acorda:
2.2.1. CONVENI GESTIO DAAM I L’AJUNTAMENT DE TALARN PER REALITZAR
LA GESTIÓ FORESTAL.
Des de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat han elaborat un conveni tipus de
gestió entre el DAAM i les entitats locals, per tal de realitzar la gestió forestal a les forests de
titularitat municipal i les del DAAM.
El conveni té com a objectius promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera
transformació dels productes del bosc fomentant la creació local d’ocupació, principalment en
comarques de muntanya i en les zones de vocació forestal i millorar la rendibilitat de les masses
boscoses; aixímateix millorar la gestió dels aprofitaments silvopastorals mitjançant accions
d’assessorament, suport i tutela de l’administració forestal, fomentar la col·laboració de les
administracions locals en la protecció dels terrenys forestals de llur territori, promoure la
investigació i l’experimentació forestals i la formació dels productors o gestors d’activitats
forestals.
De conformitat amb el que disposa els articles 303 i següents del ROAS, en relació als convenis
de cooperació entre administracions, 191 del TRLMRLC, que preveuen la concertació de
convenis sobre serveis locals o assumtes d’interés comú, i l’article 88 de la LRJPAC, que també
preveu aquesta possiblitat. L’article 25.1 de la LRBRL.
De conformitat amb l’article 52 i 54 del TRLMRLC, i d’altres d’aplicació, el Ple per unanimitat
dels sis del set membres, acorda:
PRIMER. APROVAR la signatura del Conveni tipus de gestió entre el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacio Medi Natural i l’Ajuntament de Talarn, per tal de
realitzar la gestió forestal a les forests de la seva titularitat de forma conjunta amb les forest de
titularitat del Departament, que es dona per reproduït i forma part de l’expedient.
SEGON. FACULTAR el sr. Alcalde per a la signatura del conveni i per realitzar els tràmits i
actuacions per l’efectivitat del mateix i dels acords adoptats.
TERCER. TRAMETRE aquest acord i còpia del conveni signat a la Direcció General
d’Administració Local.
Intervencions:
El sr. Cirera pregunta en relació aquest conveni si l’han de signar tots els municipis; la
secretaria contesta que el signa cada ajuntament amb el Departament.
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3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 04/03/2015.
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 03 de 09/03/2015, de comanda de la defensa a Bufete
Gonzalo en relació al recurs contencios anunciat per la REE al TSJC; i del Decret 04/2015 de
18/03/15 i Decret 05/2015 de 18/03/15, pels quals respectivament, es procedeix a l’allanament
del Procediment Ordinari 244/2013(recurs REE) i a l’allanament del Procediment Ordinari
167/2013 (recurs Endesa).
Intervencions:
La secretaria fa explicació dels decrets d’alcaldia d’allanament. El sr. Cirera pregunta com es
que ha signat el conveni amb l’ajuntament de Tremp si es de Talarn; contesta l’Alcalde que la
central està a Talarn, eprò es d’endesa i la cessió del local l’ha signat amb l’ajuntament de
Tremp.
El sr. Cirera pregunta per que hi ha dos relacions de factures a l’aprovació de factures de la
Junta de Govern; la secretaria explica que una relació s’aprova a 31/12/2014 i l’altra correspon a
l’actual exercici.
4.-INFORMES D’ALCALDIA.
No es presenta cap.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera demana informació en relació a la licitació de la zona de la piscina, pregunta si els
diners oferts es pagaran en metàl.lic o d’altra forma; l’Alcalde contesta que en diners. Continua
el sr. Cirera preguntant si les entrades seran per l’adjudicatari, i si el manteniment de la gespa i
instal.lacions i la llum serà a càrrec de l’ajuntament; l’Alcalde contesta que sí, a la qual cosa el
sr. Cirera replica que serà un negoci rodó; continua preguntant si el preu de les entrades serà
igual per un veí de Talarn que per un de Tremp, contestant el sr. Alcalde que els preus estan
fixats a l’ordenança vigent.
El sr. Cirera planteja l’assumpte relaciónat amb les obres de Font de Caps, quan ell en el seu dia
s’havia queixat del preu de l’hora extra pagat (26€), també han demanat l’import de la inversió
total i mai han estat informats. L’Alcalde contesta que aquesta petició per escrit n consta, si be
se li enviarà. Continua el sr. Cirera dient que després de la inversió l’aigua continua sortint
igual, llavors sosa en dubte si s’hauria d’haver fet aquella obra.
El sr. Cirera pegunta en relació als dos vasos de la piscina, que passarà quan finalitzi el torn dels
socorristes i si els vasos continuaran oberts; vol deixar constancia que la construcció de la
piscina petita no es legal de la forma que s’ha fet al costat de la gran, i s’ha hipotecat el servei
doncs ara sempre serà necessari disposar de socorristes per obrir la piscina i potser per Talarn
no era tant necessaria aquesta piscina petita, i a demès suposarà una despesa més encara que
hagi la subvenció de la Diputació, doncs hi ha la seguretat social, i si la Diputació deixa
d’atorgar la subvenció serà un problema; ademés insisteix que la tanca insal.lada de separació,
segons la informació que disposa no es legal, i a més s’hauria d’averiguar si algun dia passa
alguna cosa, qui es el responsable de que aquesta piscina s’hagi fet amb aquesta barana, doncs
un crio pot saltar la mateixa, com va passar l’ant passat. Afegeix que si l’ajuntament ha de fer-se
càrrec de la despesa del clor, de la llum, del manteniment, no hi haurà cap negoci, doncs creu
que costarà més la despesa que el preu de la concessió.
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L’Alcalde, encara que no ho hagi esmentat al punt d’Informes d’alcaldia, vol posar de manifest
l’agraïment i felicitació als participants de la Setmana Santa amb un resultat molt positiu.
Respecte a l’aigua de Font de Caps, no ha vist cap document que hagin sol.licitat la inversió
total, no obstant estan assabentats de la despesa per que totes les relacions de factures les tenen;
continua exposant que l’obra es va fer per que es va inspeccionar la claveguera i es van trobar
set fuites, i tot això està documentat en un video, que ja en el seu dia va oferir de visualitzar;
continua havent aigua però menys, i sòl hi es quan passa un fet puntual, per això afirma que
l’aigua del carrer s’ha sanat, doncs no es aigua ni de claveguera ni de consum, doncs els
problemes venen pel altre costat i no es un problema de l’ajuntament, com així ho diuen els
serveis tècnics de l’ajuntament.
L’Alcalde en relació a la piscina, ignora si va caure algú o no, no en té coneixement i les
anècdotes no fan arbre; continua exposant que els socorristes estan subvencionats per la
Diputació i quan ho hi ha socorristes, la piscina petita es tanca i al ser la superfície de la lamina
inferior, no cal socorrista igual que l’any passat. Respecte de si es necessaria o no la piscina
petita, es el seu criteri, el que sí es cert es que l’any passat va tenir molta participació; continua
dient que pel que fa a la barana, el projecte el va redactar els serveis tècnics, es va aprovar i va
passar pels filtres corresponents, si te informes contradictoris, els serveis tècnics li agrairan la
seva aportació; continua exposant que respecte al negoci o no, no entrarà a valoracions del
contracte que va signar com alcalde en el seu dia , per no entrar en retrets, i no parlar de ningú,
en tot cas, sobre la gestió li pregunta quin era el negoci que es feia amb l’anterior contracte.
Afegeix que respecte els numeros s’haurà d’esperar a final de la temporada per saber-ho, i
aclareix que la llum la pagarà l’ajuntament de la piscina i depuradora, i del bar i terrassa el
concessionari; continua dient que la despesa per calcular el preu del canon s’ha realitzat tenint
en compte el personal per la neteja, control, cloració i llum de les instal.lacions, tot plegat avalat
per informe de tècnics en la matèria.
El sr. Cirera contesta que ell no ha dit que no s’hagues tingut que fer la piscina, ell creu que
s’havia d’haver construir més separada de la gran, doncs això no hagués sigut necessari els
socorristes. Contesta el sr. Alcalde que no es cert, i si parla ha d’estar documentat, doncs es
igual que la separació sigui de més o menys metres, si està al recinte la superfície de les làmines
es sumen.
El sr. Cirera diu que ell té informes que diuen que no es així; afegeix que quan acabi la
campanya d’estiu es podran comprovar com han anat la despesa, però també es pot donar el cas
que es facturi de forma diferent i així no s’enterin de la despesa com ja s’ha fet en altres
ocasions.
L’Alcalde contesta que totes les factures s’aproven amb la corresponent relació; i el que es cert
es que no sentirà d’aquest equip de govern el que deia el sr. Cirera quan era Alcalde sobre que
no calia buscar factures per que no les trobarien. Replica el sr. Cirera dient que era així per que
es tractava de bonificacions d’obra, no de factures falses que no corresponen a la despesa.
L’Alcalde demana que es guardi d’utilitzar la paraula “fals”, per que durant aquests darrers anys
ha tingut la documentació del ple a la seva seva disposició durant el termini reglamentari, així
com els serveis de l’ajuntament a la tarde del dimecres, però venint mitja hora abans del ple no
es poden plantejar molts dubtes, cosa que no passava en l’anterior legislatura on la contesta era
que si tenien algun dubte passessin en horari de l’ajuntament que la secretaria li explicaria.

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

