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ACTA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE TALARN EL 22 DE MAIG DE 2015.
Talarn, 22 de maig de 2015.
Essent les 14.15 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 Ordinària 07/2015. Hora inici: 14.15 h. Hora final: 14:30 hores.
ORDRE DEL DIA:
1.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
2.-CÀRRECS ELECTES: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ 2015.
1.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de les Actes de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 06/05/2015
i extraordinària 19/05/2015.
El Ple resta ASSABENTAT de:
- Decret d’Alcaldia 12/2015 de 20/05/2015, d’aprovació de la liquidació del pressupost
2014.
- Decret d’Alcaldia 15/2015 de 20/05/2015, d’autorització punts d’abastament d’aigua
potable a la zona disseminats Nerets, i zona aigües amunt dipòsit població Talarn.
- Decret d’Alcaldia 16/2015 de 22/05/2015, d’autorització a l’Ajuntament de Tremp, per
executar obres a la CH. De Talarn per adequar “espai patrimonial” i s’inicia el
corresponent procediment.
Intervencions: El sr. Cirera es manifesta en desacord amb que s’autoritzi tomes d’aigua a
corrals i cases no habitades. El sr. Alcalde contesta que es prioritari els habitatges. El sr. Cirera
exposa que tampoc està d’acord en donar aigua al terme de Tremp, ni donar aigua per sobre del
dipòsit, per que es inviable, doncs serà aigua per regar ja que no hi ha cap habitatge; afegeix que
això comportarà problemes greus en cas de mancança d’aigua a causa de l’aigua sobranta de
Font de Caps, es del parer que la necessiten i no s’ha fet be.
El sr. Alcalde contesta que si es necessari es restringirà l’ús, però en l’actualitat es llença aigua
al barranc.
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El Ple CONVALIDA/RATIFICA per unanimitat:
- Decret d’Alcaldia 12/2015 de 20/05/2015, d’aprovació modificació de crèdits 02/2014 amb
efectes a 31/12/2014, que contempla transferències entre partides de despeses.
- Decet d’Alcaldia 13/2015 de 20/05/2015, d’aprovació de modificació de crèdits 01/2015 dins
del pressupost 2015, per tal d’atendre les operacions pendents d’aplicar al pressupost 2014, amb
finançament amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació 2014.
- Decret 14/2015 de 20/05/2015, d’aprovació de l’annex al contracte signat en data 09/10/13
d’arrendament de l’alberg amb l’ Institut de Germanes Sagrada Família, pel qual es modifica la
renda fixada inicialment i es redueix a 500€ mensuals més iva des de 01/01/2015 a 31/10/2015.
2.-CARRECS ELECTES: SOL·LICITUD SUBVENCIÓ 2015
Vist el que disposa l’article 75 de la LBRL, modificat per la Llei 14/2000, de 29 de desembre, i
els articles 162 i 1666 del RDL 2/2003, de 28 d’abril, tots ells en relació el règim retributiu dels
membres dels ens locals.
Atès que el ple municipal és el competent per determinar la dedicació dels càrrecs electes i les
seves retribucions.
Vist el Decret 69/2008, d‘1 d’abril, que té per objecte regular el règim d’atribució de les
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments catalans, d’acord amb el nombre
d’habitants i els altres requisits, per tal que abonin les retribucions de l’alcalde o d’altres
persones electes, que exerceixen el seu càrrec, anant a càrrec de l’entitat local les quotes de la
Seguretat Social.
Vista la Resolució GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments per abonin retribucions a determinats càrrecs electes
locals, per l’exercici 2015.
Vist el Reial decret llei de mesures de reforma en matèria d’infraestructures i de transports i
altres mesures econòmiques, pel qual s’introdueix em la Llei de pressupostos generals de l’estat
2014, una nova disposició addicional 9, que fixa els límits de les retribucions dels membres de
les corporacions locals. Vist l’article 75 bis de la LRBL, segons la redacció donada per la
LRSAL, la Llei de pressupostos generals de l’estat ha de fixar el límit màxim total que poden
percebre els membres de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències,
a més en el cas de los corporacions locals de menys de 1000 habitants, la dedicació solament
cap una dedicació parcial de fins a un 75 % i amb un màxim de 30.000,00 euros.
Vista la proposta de l’Alcaldia d’acordar la dedicació del 75% a la regidora Ines Moré,
mantenint les actuals retribucions i així mateix sol·licitar aquestes compensacions, així com de
la distribució de les retribucions,
El Ple per unanimitat dels set membres presents acorda:
PRIMER. Acordar la dedicació del 75 % del següent càrrec electe:
 INES MORE TOLO, Regidora.
SEGON. Acordar efectuar l’assignació de retribució dels següent imports mensuals a raó de
dotze mensualitats:
 Inés More Toló: 1.033,23 €.
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TERCER. Sol·licitar al Departament de Governació les compensacions econòmiques que
corresponguin a favor de l’Ajuntament de Talarn, per abonar als càrrec electes exercici 2015.
QUART. Assumir el pagament de les quotes empresarials que corresponguin a la Seguretat
Social.
CINQUÈ. La quantitat anteriorment assignada, es meritarà a data 01/01/2015, i després de les
eleccions municipals serà revisat pel nou consistori.
Intervencions:
La secretaria exposa la proposta de l’equip de govern per tal d’aprovar la dedicació del 75% de
la sra. Regidora Inés More (per que la dedicació no pot ser superior d’acord amb la modificació
de la normativa local), mantenint les actuals retribucions de 1.033,23€ que percep.
El sr. Cirera exposa que no entén el canvi entre una anualitat i altra; contesta la secretaria que la
diferencia es que a l’anualitat 2014 s’estava al tram de més de 500 habitants i per tant el 75% de
la subvenció d’aquell tram era més que el que cobrava la regidora; en canvi per l’anualitat 2015,
està al tram de menys de 500 habitant, però la proposta es que es mantingui la retribució, encara
que la subvenció sigui del 75% del tram de població de menys de 500 habitants.
El sr. Cirera manifesta que en un ple es va parlar que la subvenció era de mes de quinze mil
euros; la secretaria contesta que això va ser per l’anualitat 2014.
El sr. Alcalde, explica que l’any 2014 s’estava al tram de mes de 500 habitants, i continuant
amb aquest criteri, tot l’any que portem del 2015, l’ajuntament ha vingut abonant el mateix.
El sr. Cirera exposa que si es cobra el 75% de la subvenció, la diferència l’ha de consignar
l’ajuntament i no està d’acord amb això.
El sr. Alcalde, explica que això es així a data d’avui, l’any passat s’estava en altre tram i per
això l’ajuntament no va aportar tant, però el fet es que s’està al mes de juny, i des del gener s’ha
vingut abonant l’import de mil trenta-tres euros, encara que després de les eleccions es pot
canviar. Continua els sr. Cirera manifestant la seva disconformitat amb que s’hagi d’abonar la
diferencia i menys quan aquests diners els acaba cobrant un regidor que no dedica hores, si bé
no protestarien si aquests diners els cobrés integrament la regidora, per que ella si dedica hores.
El sr. Alcalde intervé dient que el fet es que aquest any la convocatòria es d’ara, quan es porta
mig any pagant aquestes retribucions, i s’ha de solucionar això, i més quan es pot canviar a
partir del mes de juny; en conseqüència s’haurà de modificar el pressupost i modificar el salari
quan ja es porta mig any, igual que en altres ocasions que al final d’any retallen aportacions,
com l’any passat el FCL que van modificar a final d’any.
El sr. Cirera explica que va ser una discussió que es va tenir en el seu moment, però es van
trobar que finalment es va pagar menys.
La secretaria novament explica la proposta que es sotmet a votació i també el fet que des del
mes de gener s’està abonant aquest import
El sr. Cirera, exposa que si es així finalment votaran a favor, però no en sabien res. Contesta
l’Alcalde que l’equip de govern tampoc, per que la convocatòria es d’ara. Finalitza el sr. Cirera
dient que no havia entès que s’havia continuat pagant durant el 2015 el mateix import amb la
confiança que s’estaria en el mateix tram, però no ha estat així.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les catorze
trenta-cinc, 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.

