AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 3 DE DESEMBRE DE 2014.
Talarn, 3 de desembre de 2014.
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.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTA SESSIO ANTERIOR.
2.-CONEIXEMENTS, ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-APROVACIO COMPTES MUNICIPALS 2013.
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-PRECS I PREGUNTES
1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 05/11/2014. 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. El sr. Cirera manifesta que el vot en contra del seu grup ve donat per que s’han fet
tres juntes de govern en vint-i-dos dies i no tenen temps per estudiar-les; no veuen les coses
clares. Contesta el sr. Alcalde que a les juntes hi es convidat un membre del seu grup, no es fan
a porta tancada com en l’anterior legislatura. El sr. Cirera exposa que no troba be la invitació al
sr. Rosell, quan s’hauria de convidar al portaveu del grup i llavors decidir qui assistirà. El sr.
Alcalde contesta que en el seu dia el sr. Cirera va rebutjar assistir a les juntes; el sr. Cirera
contesta que no es veritat. El sr. Rosell manifesta que no va assistir a totes.
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
29/10/14, de control canella a xarxa població qualificada com apta, de 29/10/14 de control a
xarxa distribució qualificada com apta, i de 14/10/14 de control diposit sortida capçalera nerets,
qualificada com no apta.
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De la Diputació de Lleida, la distribució prevista pel proper any 2015 dels controls
analítics de l’aigua destinada a consum humà i piscines.
De la Direcció General de Desenvolupament Rural, comunicant que s’ha alliberat
import de subvenció per poder aprovar l’ajut pel projecte sol.licitat de Rehabilitació de
l’antic molí de l’oli i forn de pa.
Del IDAPA, l’atorgament de subvenció de 609,59€ per l’organització de la Fira del Vi
2014.
De la Diputació de Lleida, l’atorgament d’un ajut extraordinari per atendre les despeses
derivades de les obres d’accessibilitat de minusvàlids i equipament mèdic, d’un import
de 6.417,17€.
Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, oferint la seva col.laboració en la proposta
realitzada per l’ajuntament per impulsar la connectivitat entre Tremp i Talarn resseguin
el marge oest de la carretera C-13.
Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, exposant el dispositu d’hivern i protocol
d’actuacions en cas d’emergència durant l’hivern a vies municipals, i del preu previst de
l’equip de treball.
Del Tribunal Superior de Justicia, sentencia que desestima el recurs de suplicació
interposat per Vicente Belloque, front la sentencia del Jutjat Social de Lleida.
De la Delegació del Govern a Catalunya, escrit adreçat a l’Alcalde i Secretaria en
relació al procés participatiu del 9 de novembre, de l’obligació de no contravenir la
resolució del Tribunal Constitucional, i de la tramesa d’acords o acords que es dictin en
relació a aquest assumpte.
De l’ACM i del Grup Mixt de la CUP, dictàmens jurídics en relacio a les cartes
adreçades per la Delegació del Govern a Catalunya als Alcaldes.

3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 29/10/2014.
Ordinaria de 10/11/2014 i extraordinaria de 21/11/2014..
El Ple resta ASSABENTAT del Decret 19 de 17/11/2014, d’aprovació del conveni de
col.laboració entre el consell comarcal del Pallars Jussà i l’ajuntament per la realització del
Programa Mixt de treball i formació.
El sr. Cirera, exposa que si hi ha possibilitat de poder subministrar aigua a la zona de Pont de
Montanyana, o Nerets, no veu inconvenient; però no en canvi a les sol.licituds plantejades del
diposit de Talarn, atès que per la seva situació suposa bombar l’aigua, encara que ho hagin de
pagar ells; ho entendria si els sol.licitants tinguessin un habitatge però no es així, no creuen que
sigui una situació normal, ni correcte atorgar aquests subministraments.
4.-APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2013.
El Sr. Alcalde manifesta que s’han d’examinar i si procedeix, aprovar, els comptes ,municipals
corresponents al exercici de 2013.
La Secretària dona lectura a les actuacions seguides fins a la data així com el dictamen emes
per la Comissió especial de comptes que diu:
“ACTA DE LA SESSIO CELEBRADA PER LA COMISSIO ESPECIAL DE COMPTES.
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A la Casa Consistorial de Talarn, a les catorze hores del dia 8 d’octubre de dos mil catorze, es
reuneix la Comissió especial de comptes, sota la presidència del Sr. Alcalde Lluís Oliva Diaz, i
amb assistència del Srs. Regidors Ines More Tolo, Alex Garcia Balust, Alejandro Sanjurjo
Lombardia, i Antoni Cirera Mir; els srs. Julià Rosell Oliva i Carles Feixa Lluvia, excusen la
seva assistència. Actua de Secretària Nuria Ballabriga i Puertolas.
El Sr. President obre la sessió , passant-se a tractar el punt inclos a l’ordre del dia.
UNIC. RENDICIO DELS COMPTES GENERALS CORRESPONENTS A L’EXERCICI
2013.
Examinats els comptes generals de l’exercici 2012, presentats pel Sr. Alcalde-President, així
com la resta de documentació que integra l’expedient, i especialment els justificants dels
pagaments i els ingressos.
Vist amb especial atenció el resum dels comptes que es el següent.
BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2013
ACTIU
A) IMMOBILITZAT
Inversions destinades a l’us general ............... 3.915.355,09
Immobilitzacions materials .............................. 366.672,35
Inversions financeres permanents ..................
3.005,06
C) ACTIU CIRCULANT
Deutors ...........................................................
599.436,14
Fiances i dip. Constituïts .................................
7,20
Tresoreria .......................................................
4.421,03
TOTAL GENERAL

4.285.032,50

603.864,37

4.888.896,87

PASSIU
A) FONS PROPIS
Patrimoni ..........................................................
995.622,16
Resultats d’exercicis anterior ........................... 3.360.891,03
Resultats de l’exercici ....................................... 250.003,12
C) CREDITORS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de credit ...........................
0
Altres deutes .....................................................
13.055,69
D) CREDITORS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crédit ………………….
62.689,96
Altres deutes..................................... ................
4.507,40
Fiances i diposits a curt termini ........................
33.683,19
Creditors pressupostaries .................................
108.825,92
Creditors no pressupostaris .............................
54.183,80
Administracions públiques ...............................
4.450,87
Altres creditors ...................................................
983,73
TOTAL GENERAL

4.606.516,31

13.055,69

269.324,87

4.888.896,87
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COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2013
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ .......................................................
DESPESES D’EXPLOTACIÓ ...................................................
MARGE BRUT .....................................................................
DESPESES FINANCERES .........................................................
AMORTITZACIONS I PROVISIONS ............................................
RESULTAT NET .........................................................................
RESULTATS EXTRAORDINARIS ...........................................
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS ................................
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS..............................
RESULTATS DE L’EXERCICI .....................................................

641.523,03
355.538,09
285.984,04
2.748,60
32.143,11
251.092,33
0
2.193,18
-3.282,39
250.003,12

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31-12-13
1) Drets reconeguts net
2) Obligacions reconegudes netes
TOTAL OPERACIONS NO FICANCERES
PASSIURS FINANCERS
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTOS:
4) Crèdits gastats financiats amb romanent de tresoreria
5) Desviacions de finançament negatiu de l’exercici
6) Desviacions de finançament positiu de l’exercici
8) RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-13
1.(+) FONS LIQUIDS
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(+) De pressupost corrent
298.375,09
(+) De pressupostos tancats
276.292,27
(+) De operacions no pressupostaries
58.044,38
(-) Cobraments pendents d’aplicació definitiva
983,73
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) De pressupost corrent
62.855,91
(+) De pressupostos tancats
45.970,01
(+) D’operacions no pressupostaries
120.311,45
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
27.521,49
I. ROMANENT DE TRESSORERIA TOTAL (1+2-3)
II. SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS(I-II-III)

640.908,81
494.910,80
145.998,01
-2.967,30
143.030,71
0
0
106.868,02
36.162,69

4.421,03
631.728,01

201.615,88

434.533,16
60.789,89
106.868,02
266.875,25

La Comissió especial de comptes acorda per majoria absoluta de 4 vots a favor (grup GTReagrupament i grup PSC-PM ) i 1 vot en contra (grup CIU), acorda:
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PRIMER.- Informar favorablement el compte general de l’Ajuntament de Talarn corresponent a
l’exercici 2013.
SEGON.- Que s’exposin al públic durant el termini de quinze dies mitjançant la corresponent
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la provincia i al tauler d’anuncis de la corporació.
TERCER.- Sotmetre’ls, un cop formalitzat el tràmit anterior, al Ple de la Corporació per la seva
aprovació.

No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les catorze trenta
minuts del mateix dia. En dono fe. La Secretaria. El President.”
El Sr. Alcalde anuncia que es sotmeti a votació l’aprovació del referits comptes anuals de
l’exercici de 2013 i no havent-se formulat objeccions, s’aproven per majoria absoluta de 4 vots
a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 en contra (grup CIU) .
5.- INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
-

-

-

-

De la recuperació de la subvenció FEDER per l’anualitat 2015, que inicialment s’havia
desestimat per manca de dotació pressupostaria, però finalment l’han atorgat per un
import inferior al sol.licitat per l’obra de la plaça del molí; a més també s’ha demanat
que sigui inferior (ronda el 60%) per que així es reduirà el pressupost la qual cosa farà
si es possible que no s’hagi que concertar una operació de crédit. Es una bona notícia
d’una feina que fa dos anys que es treballa, encara que s’haguès dit que no s’havia
treballat suficient.
En relació als plans d’ocupació, es van sol.licitar tres persones (dos peons i un
electricista), finalment han atorgat un electricista, però al no haver personal qualificat,
serà un peó i serà una persona aturada del poble.
En relació al 9N, l’Ajuntament no va prendre cap acord més enllà de la resolució del
Tribunal Constitucional.
En relació al camí de Tremp a Talarn, es tracta de cobrir la cuneta de la carretera c-13
per darrera de la valla, per conformar una vorera que pugui unir de forma peatonal
Tremp i Talarn.
El cap de setmana passat es va assistir a la Fira del via a Andorra, sota el paraigües de la
Fira del Vi de Talarn acompanyats de quatre bodegues; la conclusió ha estat molt
interessant, doncs s’han obtingut contactes amb el govern andorrà i altres bodegues per
fer créixer la nostra fira.

6.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Freixa pregunta com està l’expedient relacionat amb la sol.licitud d’instal.lació de la
granja . El sr. Alcalde contesta que el tema està igual, perque hi ha el problema de les distàncies
a Puigmaçana.
El sr. Cirera exposa:
-

Demana del sr. Alcalde que tingui mes sentit quan explica certs assumptes, atès que el
seu grup ha demanat explicacions de certes factures, i amés els han acusat de perdre
quatre mil euros de subvenció pel consultori, la qual cosa neguen. Continua dient que el
seu grup demana informació i aclariments de certes factures de diferents subvencions,
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una del teulat que en el seu dia ja van trobar correctes les explicacions, i pel que fa a les
altres una de 2012 i altra de 2013 que interessa saber en que s’han gastat aquells diners,
creuen que han de saber el destí, únicament cal que els cridin a l’ajuntament i donar la
informació sol.licitada, si no es fa poden creure que s’està amagant alguna cosa, i enten
que no es ética aquesta postura.
També sel’s va dir que en altra legislatura havia factures que tampoc se sabia el seu
destí, i això no es cert, doncs es va canviar una tuberia d’uralita de casa magí, es va
arranjar la rampa d’accés als jubilats, i una altra despesa havia estat instal.lar la barana
de l’accés al consultori, la porta, l’aire acondicionat, els mobles i arranjar el cuartet de
darrera, si bé, ells ho havien explicat.
Demana el detall de la factura dels serveis de l’alberg, doncs son molts diners per no
tenir un detall d’aquest servei. Exposa que continua havent moltes factures de l’alberg,
però no tenen constancia dels ingressos, a més en algun ple, l’Alcalde va contestar que
era el començament i que calia deixar fer i més endavant ja es podria pagar amb els
ingressos que es fan. El sr. Alcalde replica que aquesta no va ser la seva contesta.
També hi ha altres factures que no tenen clar el concepte, com dos de Bufete Gonzalo,
de la il.luminació de la capella.
En relació a l’enllumenat de Font de Caps, creu que quan es va arranjar la tuberia, calia
haver deixat la previsió per passar el cablejat dels fanals.
També demana com està la concessió de la piscina, que finalitza a final d’any.
El sr. Cirera manifesta el seu acord i satisfacció per haver-se reconduït la subvenció
FEDER per la plaça del molí i pou de gel.
En relació a l’assumpte de la sentencia de Vicente Belloque, demana aclariments i la
secretaria explica la sentencia del TSJ.

El sr. Alcalde, contesta:
-

-

-

En relació a les tres primeres preguntes, que ja s’ha explicat de forma reiterada, i pel
que fa a la tercera, al darrer ple es va donar el detall. Pel que fa a la factura de la capella,
es tracta de la capella de Mare Janer.
En relació a les faroles del carrer Font de Caps es va baixar un tubo per la instal.lació de
les faroles, i s’ha fet d’aquest manera encara que els hagués agradat poder fer una
intervenció millor. Li sobta que plantegi que cal fer previsió quan en anteriors
legislatures els descuits eren continuats a totes les obres, doncs només cal veure les
continues reparacions que s’han fet al C. Forn , Soldevila, Font de Caps i les continues
filtracions d’aigua als cellers.
En relació a la piscina, es un assumpte que s’ha tractat en la junta de govern d’avui i es
convocarà l’any vinent, doncs l’actual concessió no finalitza fins a final d’any.
En relació a l’assumpte de Vicente Belloque, tot plegat costarà uns sis mil euros i
encara no ha acabat. Ha estat una persona expedientada pel D. De governació, i dos
tribunals han donat la raó a l’ajuntament i encara es fa campanya amb aquest tema; el
seu equip no ho enten, per la seva part prefereixen treballar per crear llocs de treball,
recuperar subvencions, dedicar-se a promocionar la Fira del vi, etc. i les coses
sobrevingudes les intenten solucionar com es poden i de la millor manera.

El sr. Cirera, exposa que continua sense rebre les explicacions de les factures sol·licitades.
El sr. Alcalde contesta que s’ha explicat per activa i passiva; el pot fer es atansar-se a
l’ajuntament,i demanar la informació necessària a secretaria i dedicar una mica més de temps a
preparar els plens.
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Continua dient, que en la sessió passada va suspendre el ple perquè no accepta que falti el
respecte als veïns, doncs no hi ha veïns il·legals; tots els veïns tenen dret a disposar de llum i
aigua.
El sr. Cirera, exposa que no ha faltat a cap veí del poble; l’únic que va fer quan va acabar el ple
va ser dirigir-se a un veí per dir-li que ell no havia de parlar res.
El sr. Alcalde, exposa que va tractar a una sèrie de veïns d’il·legals. El sr. Cirera contesta que
no es cert.
El sr. Alcalde per finalitzar desitja a tothom bones festes i anima a col·laborar amb la marató,
com sempre ho ha fet Talarn.
El sr. Cirera comenta que no podrà participar per que no hi serà per raons personals.
I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-una
cinquanta 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.

