AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 14 DE GENER DE 2015.
Talarn, 14 de gener 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 SR. ALEX GARCIA BALUST
x SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA
X SRA. INES MORE TOLO
SR. ANTONI CIRERA MIR, excusa la seva assistència
x SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
x SR. CARLES FEIXA LLUVIÀ,
assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
Sessió Ordinaria 01/2015. Hora inici: 20.30 h. Hora final: 20.50 h.
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 03/12/2014. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 2 abstencions (grup CIU), acorda la seva
aprovació.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Servei de Control de Qualitat d’aigües de la Diputacio de Lleida, informe de data
17/12/14, de control xarxa distribució població qualificada com apta, de 17/12/2014 de control
canella usuari qualificada com apta.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, control del sistema de cloració mesos octubre i
novembre 2014.
- De la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, atorgament concessió administrativa d’aigua del
pou dels Nerets per 40 anys.
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- Del SOC, resolució de 05/12/14 estimant la sol.licitud per portar a terme treballs de
col.laboracio social amb persones que percebin prestacions per desocupació.
- De Sandra Rigol, la baixa a l’espai del viver d’empreses de Talarn.
2.2.El Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que el componen, acorda:
2.2.1.ADHESIÓ DE L’ÀMBIT TERRITORIAL DEL MUNICIPI AL GRUP D’ACCIÓ
LOCAL: CONSORCI LEADER PIRINEU OCCIDENTAL
En data 31 de desembre de 2014, es va publicar al DOGC núm.: 6780 la Ordre AAM/387/2014,
per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d’acció local (GAL), es dicten
les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d’estratègies de desenvolupament
rural per a l’aplicació a Catalunya 2014-2020, i s’aproven les bases reguladores dels ajuts per a
la preparació de les estratègies de desenvolupament local.
Ates que per poder considerar els territoris dels municipis de les àrees d’aplicació de les
operacions a gestionar amb la metodologia del Leader a Catalunya, inclosos a l’annex I de la
Ordre AAM/387/2014, és necessari que els ajuntaments corresponents manifestin la seva
adhesió.
D’acord amb el que disposa l’article 52.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
El Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que el componen, ACORDA:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Talarn al Consorci GAL
Leader Pirineu Occidental.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci.

3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 03/12/2014 i
extraordinaria urgent de 17/12/2014.
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 20 de 05/12/2014, d’autorització a l’ajuntament de
Tremp per que porti a terme diferents senyalitzacions (accés sender Santa Engracia, Pla de
Palau i actualització de la informació existent entre Tremp i Palau) .
ments.
4.- INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació a les festes organitzades al desembre, com la recollida de joguines, la Marató de
TV3, la nit de Reis, agrair a tothom la seva participació i col.laboració (370€ per la marató, més
de 50 joguines).
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- Amb motiu de la sol.licitud d’instal.lació d’una granja d’importants dimensions, es va trobar
que l’actual ordenaça d’emplaçament d’activitats ramaderes per la seva antiguitat actualment
resolta obsoleta pel que fa a distències, etc., i per aquest motiu es redactarà una de nova
adaptada. Continua explicant que pel que fa a la sol.licitud de granja segueix el seu
procediment.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Feixa pregunta quan està prevista la seva aprovació; enten que cal recolzar el projecte per
que crearà llocs de treball.
El sr. Feixa pregunta en relació a l’alberg si ja es disposa o s’està negociant el nou contracte de
l’alberg amb reducció del lloguer. El sr. Alcalde contesta que s’està acabant de negociar els
nous termes del contracte, essent l’objectiu la creació de llocs de treball i dinamització de la
població i la no creació de noves càrregues a l’ajuntament; la idea es que la instal.lació sigui
viable com a negoci, ara s’estan ultimant els numeros dels insgressos i despeses de l’anualitat
passada.
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.

