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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 04 DE FEBRER DE 2015.
Talarn, 4 de febrer 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 02/2015. 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.-INFORMES D'ALCALDIA.
5.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 14/01/2014 i l’acta de la sessió extraordinaria de
24/12/2014. 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.
Intervencios: El sr. Cirera manifesta que no saben res dels òrgans de govern, si no per les actes.
La secretaria reitera que aquest punt tracta de l’aprovació de les actes de les sessions plenàries
anteriors.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
- De l’autorització pel canvi d’emplaçament per part de l’ajuntament dels contenindors de
fraccions de la centrals Fecsa-Nerets.
Intervencions: El sr. Cirera, manifesta que no creu que el nou emplaçament sigui millor per la
recollida, en el seu dia es va realitzar una inversió important per part del Consell Comarcal, i tal
com estan les coses els diners s’haurien de destinar a altres temes, i no per canviar
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l’emplaçament; creu que ja estaven be instal.lats en l’emplaçament inicial; ademés creu que amb
el nou no serà tant còmode per qui viu a la zona de baix dels Nerets, hauran d’anar més lluny
per llançar la brossa, i molts ja la portaran cap a Tremp. El seu grup no està d’acord.
2.2.El Ple per unanimitat dels sis membres presents dels set que el componen, acorda:
2.2.1. DEVOLUCIÓ 44 DIES PAGA EXTRA DESEMBRE 2012.
En data 1 de gener de 2015 ha entrat en vigor la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, que preveu a la seva Disposició Addicional
12a.U (de caràcter bàsic) que el personal al servei de l'Administració Pública pugui recuperar la
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 QUE ES VA SUPRIMIR PER
CAUSA DE L’ARATICLE 2 DEL Reaial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
En concret, preveu la possibilitat que cada Administració aboni al personal al seu servei
l'equivalent a la part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària,
paga addicional de complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012, i
la voluntat d'aquest Ajuntament és procedir a la seva devolució, sempre que això sigui possible,
atès que la mencionada recuperació per part de cada Administració Pública estarà condicionada
al compliment dels criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, que son :
-

El compliment del període mig de pagament de la darrera tramesa efectuada al Ministeri. En
aquest sentit, el valor del període mig de pagament haurà de ser igual o inferior a 30.

-

El compliment de l’objectiu del deute viu a 31/12/2015. Per tant, aquest no pot ser superior
al 110% dels drets reconeguts nets ajustats i consolidats del darrer exercici liquidat.

-

Que el pressupost de l’exercici 2015, que és aquell que contempla la dotació pressupostària
per a la devolució, compleixi amb els objectius d’estabilitat pressupostària i regla de la
despesa.

El Ple per unanimitat dels membres presents, acorda:
PRIMER. Sol·licitar el corresponent informe a secretaria-intervenci, respecte si l'Ajuntament
compleix o no amb els criteris i procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Estabilitat Financera, així com respecte si hi ha suficient
disponibilitat pressupostària per poder fer front a la despesa, i també sobre el procediment
administratiu per tal de procedir, a abonar al personal al seu servei l'equivalent a la part
proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga extraordinària, paga addicional de
complement específic i pagues addicionals del mes de desembre de 2012 que es va suprimir per
causa de l'art. 2 del Reial Decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en aplicació del que disposa la
Disposició Addicional 12a.U de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals
de l’Estat per l’any 2015.
SEGON.-En cas que el informe de secretaria-intervenció sigui favorable, per al personal que es
trobi en actiu a l'Ajuntament i que tingui dret a l'abonament, procedir a reconèixer-los la
quantitat equivalent a la part proporcional, segons correspongui, a la nòmina de cadascun d'ells,
amb el concepte "Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de
2012", en la proporció i els termes previstos en els fonaments de dret d'aquesta resolució.
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TERCER.- Per al personal que no estigui en situació de servei actiu i que tingui dret a la
percepció de la part proporcional de la paga extraordinària o paga addicional, després que ho
sol·licitin a l'Ajuntament, en els termes legalment establerts, i després d'analitzar si procedeix.
QUART.- Notificar aquesta resolució a tot el personal al servei de l'Ajuntament que es trobava
en actiu en el moment que es va meritar la mencionada paga.
CINQUÈ.- Facultar el sr. Alcalde per donar compliment a l’acord precedent, havent de donar
compte el Ple.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 14/01/2015.
Intervencions: A petició del sr. Cirera es fa aclariment de l’emplaçament de les obres del sr.
Francisco Morgo.
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 01 de 23/01/2015, d’aprovació de factures 14/2014,
d’un import de 2.649,11€ .
4.- INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- En relació als contenidors de la Central: informa que hi ha dos ubicacions (sobre el canal i al
costat del bunquer), d’aquesta forma no es deixa a cap veí sense contenidors a prop, per tant
existeix el servei als dos costats dels Nerets; continua dient que l’objectiu del canvi
d’emplaçament es que deixi de ser un punt d’abocament de tota mena de residus, que
contaminava l’espai, doncs tothom llençava de tot. Continua explicant que tampoc es cert que
no serveixi la inversió realitzada en el seu dia, doncs s’utilitzarà com emplaçament del servei de
bústies (antiga reivindicació dels veïns) i no quedarà en desús, ans al contrari es netejarà i
dignificarà, passant a ser un punt de serveis.
-En relació als camins, s’ha continuat amb la tasca de neteja, senyalització i recuperació de
camins al municipi, i s’han inventariat a nivell comarcal en un treball fet des del Consell
Comarcal, d’aquesta forma es facilita i s’obre a fer altres projectes, com senderisme, etc.
-

-

-

-

Aquest estiu s’organitzarà a l’alberg un camp de treball de nens de Catalunya, i si funciona
l’any següent pot ser internacional; tot això forma part del Projecte de joventut, que
inicialment sòl era pel bus de la festa, si be poc a poc va donant fruit, i ara s’organitzarà un
camp de treball.
Aquest cap de setmana, per segon any l’Ajuntament de Talarn participarà a la Fira de
Turisme de muntanya a Lleida; aquest any es comparteix espai amb el Consell Comarcal, i
els ajuntaments de Tremp i La Pobla de Segur, i es disposarà de mes espai i una major
difusió.
S’ha instal.lat una bastida per les obres del campanar de l’esglesia, despres de dos anys de
treball per aconseguir finançament i finalment tenir un campanar sense perill i en un futur
amb una millor il.luminació.
S’ha fet la primera inspeccó d’experts de l’orgue de Talarn, que el van afinar i també van
fer unes petites reparacions. Hi ha dos parts en la restauració a realitzar, una la del
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instrument propiament que la portaran a terme els mateixos que la van fer fa trenta anys, i
l’altra, la restauració del moble per la qual s’ha contactat amb la Carmina Admella, per tal
de fer un pressupost i buscar finançament a la Fundació La Caixa, que disposa de fons per la
restauració d’elements del barroc, i Talarn ho demanaria.
5.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera pregunta:
- Si hi ha pressupost i previsió de subvencions per les obres del campanar.
- Com estan els permisos de la granja de Puigmaçana, doncs si no s’activa el tema els promotors
potser canviaran d’emplaçament i Talarn perdrà molts diners i llocs de treball directes, qüestió
actualment molt important, així mateix per l’escola agraria per que farien formació i per la
fàbrica de pinso.
- En relació a la porta del consultori, comenta que l’escombro es llança al costat del mur de
l’escoles i es farà malver.
- En relació a la bandes rugoses del carrer Font de Caps, encara no estan posades i pregunta
quan es col.locaran.
- Fa molts dies que ja ho van dir i continua igual, doncs la wifi va suposar una inversió de molts
diners, l’ajuntament va rebre escrit amb mes de cent signatures de queixa i no s’ha rebut cap
explicació, i a sobre el servei no funciona; creu que s’hauria d’haver donar alguna explicació.
-Quan ha costat tot el procés de l’expedient de Vicente Belloque, saben que ha costat molts
diners, però res més.
- En relació a l’alberg, ja fa temps que van dir que seria una hipoteca pel poble, potser en un
futur sí que funcionarà, però de moment encara es hora que es portin els ingressos, sol tenen
coneixement de les factures i despeses; a títol d’exemple, han agafat tres mesos de relació de
factures i han totalitzat sòl d’alberg més de 18 mil euros, en canvi d’ingressos no tenen cap
coneixement, ni saben que se’n fan; demanen aquesta informació.
-Torna a demanar les factures que han servit per justificar subvencions, doncs el que volen saber
es en que s’han gastat aquells diners; qüestió que no aclareixin, i si no es vol aclarir, ho hauran
de fer d’altra manera , doncs porten des de l’any 2012 i no son sol de l’alberg, sino també
d’altres.
-També voldrien saber com estan les negociacions de l’arrendament de l’alberg, doncs senten
informacions pel carrer, i creuen que haurien d’estar al corrent.
El sr. Alcalde contesta:
-

Pel que fa al finançament de les obres del campanar, seran amb diners del Bisbat, de la
parroquia, i si cal del IEI.
En relació a la granja de Puigmaçana, li pregunta quina es la informació que li cal, doncs te
entes que està molt ben informat. Contesta el sr. Cirera que si la té es per que s’ha espabilat,
no per s’hagi donat cap informació des de l’ajuntament. Continua el sr. Alcalde dient que
tota la informació està a l’ajuntament, i si no la ve a consultar o no l’entén es un altre tema;
per tant la falta d’informació es la que ell vol. Continua dient respecte a aquest tema que ha
fet coses més enllà de les portes de l’ajuntament; a més diu que l’ajuntament no ha fet res,
quan s’han mantingut diferents reunions amb els promotors i a hores d’ara s’han enviat les
oportunes publicacions i notificacions; el que no enten es quines gestions ha fet el sr. Cirera
fora de l’ajuntament. El sr. Cirera contesta que no ha fet cap de gestió. El sr. Alcalde, li
contesta que no digui mentides que es un representant de l’ajuntament. Continua el sr.
Cirera dient que a ell l’han cridat i li han explicat aquest assumpte, i no son certes les altres
afirmacions i no les accepta.
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El sr. Alcalde, manifesta que ja estan acostumats a aquesta postura, doncs ja porta anys no
acceptant res del que s’acorda als plens, ni tant sòl aprova les actes, faltant així al respecte a
la professsió de la secretaria. Demana al sr. Cirera que no l’interrompi quan parla.
-

-

-

En relació a les signatures del wifi, ja s’ha parlat moltes vegades en plens, i se’n podria
parlar des de les signatures falsificades, de les signatures de gent que no sabia per que
signaven, de les signatures de gent que no viu a Talarn, a més han parlat amb la majoria de
signants i segons les seves explicacions, deixa molt que desitjar aquesta recollida de
signatures.
En relació a Vicente, la despesa son les factures que han sortit a les diferents relacions de
factures, sobre les quals s’han fet tanta demagogia i no sap que més vol que s’expliqui; si
vol ho torna a explicar si li falla la memòria; des de que està l’actual equip de govern, hi ha
coses que no es poden permetre a un treballador municipal i per aquest motiu es va instruir
un expedient pel departament de governació i dos tribunals van donar la raó, i cap membre
va intervenir en aquesta instrucció; en canvi sí va haver cartells de desnonament, de falta de
menjar, sense cap raó i la prova es que el primer dia de feia va apareixer amb un cotxe nou;
afegeix que ara despres de dos anys torna a treure el tema i ignora per que, potser per que
s’atansen les eleccions.
En relació a l’alberg, i la manca d’informació, pot dir que no té els comptes (com ells
tampoc per que s’han de tancar), però no que no te informació. De moltes coses podria estar
informat si el seu grup treballes i estigues cohesionat per que hi ha un membre que assisteix
com a convidat a les Juntes de Govern. Pel que fa a les factures que anomena, es van pagar
amb la subvenció rebuda, i per la seva part la congregació va fer una inversió. Continua
dient que quan es diu “el poble ho ha de saber”, el poble ja ho sap, doncs sembla que ell es
l’únic que no ho sap. Ja s’ha explicat que el conveni recollia que es pagarien 1500€
mensuals a partir de gener 2015 i l’any 2014 era de carencia, ara s’estava negociant un nou
lloguer d’acord amb la proposta de l’ajuntament que son 500€, llur esborrany definitiu falta.
Continua dient que s’ha fet molta demagogia sobre aquest tema, i s’han perjudicat
subvencions atorgades, però son paraules que no els afecta, encara que vulguin fer mal
davant d’altres administracions, pero que en ultima instància fan mal al poble , no sol a
l’equip de govern; i el consultori es un dels casos, doncs s’ha tingut que refer novament la
sol.licitud de subvenció, i així es difícil treballar i Talarn es mereix algo més.

El sr. Cirera explica que saben perfectament per que no aproven les actes, ja que va haver una
acta en la que ells van votar a favor i es va fer constar que van votar en contra (obres instal.lar
comptador a façana a Portal Caps 3) i van dir que si no es rectificava aquell acta votarien en
contra de les demes.
Continua dient que es mentida que hagi fet cap reunió; a ell el va trucar l’alcalde de Guardia, en
Josep Castells per fer un café i aquest li va explicar el que volien fer i de l’ordenança que tenen
prevista i que no s’havia de deixar perdre aquesta instal.lació.
Pel que fa a l’alberg, i de les factures d’aquells tres mesos es refereix que hi ha una despesa de
divuit mil euros, i cada mes hi ha factures de l’alberg i no s’ha de fer creure que totes les
factures es pagaran amb aquells vint mil euros de subvenció.
El sr. Alcalde contesta que amb aquella subvenció s’han pagat les obres de l’alberg, i quan es
tinguin els comptes i es dediquin una mica a la seva feina de regidors ho podran comprovar, a
més hi ha tota la informació a disposició dels regidors; demana no tergiversar els temes.
S’obre discusió sobre les despeses de l’alberg, i interpelació mútua sobre factures i els seus
conceptes.
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Continua el sr. Alcalde dient, que el sr. Cirera tergivesa les coses fins al punt de dir que van
proposar subvencionar treure comptadors al carrer, quan ha estat iniciativa de l’equip de govern
que les petites obres siguin comunicació d’obres i no llicències i així no pagar impost; i sobre
aquest tema durant dos anys no va voler entendre com funcionava, amb els seus discursos sobre
el tema i el viver d’empreses. Contesta el sr. Cirera que no es cert tot això que afirma, doncs el
seu grup va votar a favor i per això no aprova les actes.
El sr. Alcalde contesta que li sorpren la seva memoria selectiva, i li recorda que durant aquests
darrers anys el que li ha anat be, li ha anat bé i el que no es mentida. Continua dient que a
l’ajuntament no hi ha res que no s’hagi explicat, fins el punt de ser acusats de nazis i dictadors i
per aquest motiu es va explicar que s’anul.laven les comissions informatives i es passaven a fer
juntes de govern, que a diferencia de l’anterior legislatura es convida al sr. Rosell, però enlloc
de parlar amb el regidor del seu grup, fa les intervencions al ple. Afirma que ja estan cansats, i
que els seus objectius es intentar fer be les coses i amb ganes, i entre d’altres coses adecentar el
que ells van deixar d’herència. Afegeix que parla d’hipoteques, dels 18 mil euros de l’alberg,
quan ell se’ls gastava el divendres de festa major i l’endemà no quedava res; d’aquestes
inversions a l’alberg i del seu funcionament, gent de Talarn està treballant, s’està fent promoció
del poble i allà son.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
cinquanta-cinc 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.

