AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ EXTRAORDINARIA CELEBRADA PER L’AJUNTAMENT PLE EL
DIA 7 DE JULIOL DE 2015.
Talarn, set de juliol de 2015.
Essent les 20.30 hores, es reuneixen a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial, els membres
de l’Ajuntament, a fi de celebrar sessió extraordinària sota la presidència del Sr. Alcalde, Lluís
Oliva i Diaz .
Són presents els Regidors:
X SRA. INES MORE TOLO
X SR. ALEX GARCIA BALUST
X SR. XAVIER ENSENYAT COLOMER
SR. ALBERT VERGARA FUSTE, s’incorpora punt 3
x SR. ANTONI CIRERA MIR
x SR. ANGEL MARTINEZ MORENO
assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
Per part del Sr. President, es declara obert l’acte públic, passant-se de la seva ordre a la
deliberació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia i adoptant-se els següents acords.
1.- PERIODICITAT SESSIONS PLENÀRIES
2.-CREACIÓ I COMPOSICIÓ COMISSIONS INFORMATIVES, I COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES.
3.-NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL·LEGIATS
4.-NOMENAMENT DE DIPOSITARI.
5.-CONEIXEMENT DE NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE.
6.-CONEIXEMENT DE DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE GESTIÓ.
7.-RETRIBUCIONS CARRECS ELECTES.
1.-PERIODICITAT SESSIONS PLENÀRIES
Donat que d’acord amb el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats
Local, s’ha de fixar la periodicitat de la celebració de les sessions ordinàries, el sr. Alcalde
proposa celebrar les sessions cada mes i preferentment el primer DIMARTS a les 20.30 hores.
Continua dient que es proposa aquesta hora per que tothom pugui asistir, despres de la feina.
El Ple per unanimitat dels set membres present, acorda:
CELEBRAR les sessions ordinàries cada primer dimarts de mes a les 20.30 hores.
INTERVENCIONS:
El sr. Cirera pregunta el perque del canvi dels plens a dimarts, si anteriorment era en dimecres;
contesta el sr. Alcalde que a l’anterior legislatura es va canviar de forma extraordinaria a
dimecres doncs sempre s’havien fet els dilluns; ara es proposa el canvi per compaginar els
horaris dels regidors. Continua el sr. Cirera dient que sempre s’havien celebrat els dilluns o
dimecres en coincidència amb el dia de la secretaria. Contesta el sr. Alcalde que aquest tema es
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va consultar amb la secretaria; contesta el sr. Cirera que la secretaria s’haurà d’adaptar si be en
qualsevol cas la decisició està presa i no poden fer res més.
2.-CREACIO I COMPOSICIÓ
ESPECIAL DE COMPTES.

COMISSIONS INFORMATIVES I COMISSIÓ

Havent informat de l’obligatorietat de la creació de la Comissió Especial de Comptes, de les
funcions de la mateixa, i de la seva composició; el Ple per unanimitat dels seus membres,
acorda, determinar que la Comissió Especial de Comptes estarà integrada pels mateixos
membres que l’òrgan plenari, quedant constituïda de la següent forma:
President: Lluis Oliva Diaz , Alcalde-President.
Vocals: Ines More Tolo, Alex Garcia Balust, Xavier Ensenyat Colomer, Albert Vergara Fuste ,
Antoni Cirera Mir, i Angel Martinez Moreno.
3.-NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ORGANS COL·LEGIATS
D’acord amb el que disposa l’article 38 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Entitats Local, cal
nominar als representants de l’Ajuntament en aquells òrgans col·legiats i entitats que siguin
competencia del Ple.
En relació als òrgans col·legiats en els que forma part l’Ajuntament i atès que el sr. Alcalde
forma part directament de la Junta de l’Agrupació de Personal Talarn-Salàs de Pallars per
disposició dels Estatuts d’aquesta, així com de la Federació Nacional d’Associacions amb
Centrals Hidroelèctriques i Embassaments; el sr. Alcalde proposa el nomenament dels
representants que a continuació s’assenyalen, que per unanimitat, el Ple acorda:
NOMENAR al sr. Regidor Alex Garcia Balust, representant de l’Ajuntament de Talarn al
Consell Escolar.
NOMENAR al sr. Regidor Alex Garcia Balust, representant de l’Ajuntament de Talarn al
Consell Esportiu del Pallars Jussà.
NOMENAR a la sra. Regidora Ines More Tolo, representant de l’Ajuntament de Talarn a
l’Associació Estació Biològica.
NOMENAR al sr. Alcalde Lluís Oliva Diaz, representant de l’Ajuntament de Talarn a
l’Associació Ruta del Vi.
Atès que l’article 8 dels Estatuts de la societat mercantil de capital íntegrament municipal
TALARN DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL ELECTRICA SLU., disposa que el Ple de
l’Ajuntament ha d’exercir, en la forma que determina la legislació de règim local, les funcions
de Junta General de la societat, amb les atribucions que les normes vigents reguladores de les
societats de responsabilitat limitada atribueixen a aquest òrgan social.
Atès que la Junta General , d’acord amb l’article 14 dels Estatuts, te la competencia de nominar
el Consell d’Administració.
Atès que el sr. President de la Junta General i Alcalde, proposa que el Consell d’Administració
estigui format per cinc membres i que es nomeni a : Lluis Oliva Diaz (President i Alcalde), Ines
More Tolo (consellera i regidora), Alex Garcia Balust (conseller i regidor), Xavier Ensenyat
Colomer (conseller i regidor) i Albert Vergara Fuste (conseller i regidor).

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

El Ple de l’Ajuntament de Talarn, constituit en Junta General Extraordinària, per majoria
absoluta de 5 vots a favor (Per Talarn) i 2 vots en contra (CIU), s’acorda:
PRIMER. Deixar constancia del cessament de l’actual Consell d’Administració.
SEGON. NOMENAR com a membres del Consell d’Administració de la societat TALARN
DISTRIBUCIÓ MUNICIPAL ELECTRICA SLU, als següents regidors i Alcalde, per raó del
seu càrrec i amb efectes des de la presa de possessió dels mateixos:
-

Lluís Oliva Diaz, major d’edat, veí de Talarn, C. de la Serra 28, amb NIF.78.077.348F.
Inés More Tolo, major d’edat, veina de Talarn, Central Nerets 1, amb NIF.
78.055.982P.
Alex Garcia Balust, major d’edat, veí de Talarn, C. Raval 11, 1r. amb NIF.
43.717.637L.
Xavier Ensenyat Colomer, major d’edat, veí de Talarn, Camí Vell de Tremp s/s amb
NIF. 78.090.944X.
Albert Vergara Fuste, major d’edat, veí de Talarn, C. Font de Caps 9, 2n., amb NIF:
44.424.358L.

Els nomenats, així com l’Alcalde sr. Oliva, en funció dels seus càrrecs dins del Consell
d’Administració, es distribueix com s’indica a continuació:
President: LLUIS OLIVA DIAZ, Alcalde.
Vocal: INES MORE TOLO, regidor.
Vocal: ALEX GARCIA BALUST, regidor.
Vocal: XAVIER ENSENYAT COLOMER, regidor
Vocal: ALBERT VERGARA FUSTE, regidor.
TERCER. Fer constar que es mantenen els nomenaments realitzats en el seu dia de la sra. Núria
Ballabriga i Puértolas, secretaria de la corporació municipal, com a secretaria (no consellera) del
Consell d’Administració, com a secretaria-interventora de la Junta General i com a gerent de la
societat mercantil.
QUART. FACULTAR el sr. Alcalde, Lluís Oliva Diaz, i sra. Secretaria, Núria Ballabriga
Puértolas, per que elevin a públic el contingut del present acord.
Intervencions:
El sr. Cirera exposa que els estatuts no preveuen això. La secretaria explica que els estatuts
unicament contemplen qui (la Junta General)es el competent per nomenar els consellers, el
nombre de consellers i la seva designació. Continua el sr. Cirera exposant que sempre ha estat
d’altra forma, doncs hi havia tres membres de l’equip de govern i dos de l’oposició; continua la
secretaria explicant que ara es presenta una proposta diferent. El sr. Cirera pregunta si ara
s’haurà de canviar els estatuts, li contesta la secretaria que no doncs els estatuts unicament
contemplen el nombre i la designació. Continua el sr. Cirera exposant que quan es va constituir
la societat va haver problemes sobre aquest tema i desde llavors sempre havia estat proporcional
la seva composició i no troba correcte aquest canvi. La secretaria explica que els problemes
inicials amb els estatuts eren d’altra mena.

4.-NOMENAMENT DIPOSITARI
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El sr. Alcalde, proposa com a Dipositari a la sra. Ines More Tolo. Per unanimitat dels membres
legals, s’acorda:
NOMENAR com Dipositari de l’Ajuntament, a la sra. Regidora Ines More Tolo.
COMUNICAR a les entitats bancàries, en les que hi figurin fons municipals, que les persones
autoritzades per la disposició de fons seran:
Lluís Oliva i Diaz, Alcalde-President, Ordenador de pagaments.
Inés More i Tolo, Dipositari.
Núria Ballabriga i Puértolas , Secretaria-Interventora.

5.- CONEIXEMENT DE NOMENAMENTS DE TINENTS D’ALCALDE
Per part del sr. Alcalde es dona compte al Ple de la resolució, per la qual, d’acord amb el
contingut de l’article 46 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es nomena
com a Primer Tinent d’Alcalde, la sra. regidora Ines More Tolo, i com Segon Tinent d’Alcalde,
el sr. regidor Alex Garcia Balust.

6.- CONEIXEMENT DE DELEGACIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
GESTIÓ
D’acord amb el contingut de l’article 43 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, i
d’altres concordants, el sr. Alcalde, informa de la resolució de delegacions en matèria de gestió,
del Decret d’Alcaldia 17/2015 de 03/07/2015, que son acceptades per cadascun dels dels srs.
Regidors:
Sra. Ines More Tolo:
• Regidora d’Hisenda i Economia.
• Regidora Cultura (compartida sr. Garcia), relacions ciutadanes i associacionisme.
• Regidora Nuclis agregats.
Sr. Alex Garcia Balust:
• Regidor d’Esports i Joventut.
• Regidor Promoció i Noves Tecnologies.
• Regidor Ensenyament i Cultura (compartida sra. More).
Sr. Xavier Ensenyat Colomer:
• Regidor Sanitat i Benestar social.
• Regidor Civisme i participació.
• Regidor Territori i sostenibiliat.
Sr. Albert Vergara Fuste:
• Regidor Serveis i via pública.
L’alcalde, Lluís Oliva Díaz, es reserva les competències no delegades, i així mateix compartirà
amb el sr. Garcia l’area de Promoció.
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L’abast de les funcions d’aquestes delegacions comporta facultats de direcció i gestió. Resten
excloses les facultats de resolució propies de l’Alcaldia.

7.-RETRIBUCIO CARRECS ELECTES.
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.
Atesa la nova conformació de la corporació local, derivada de les passades eleccions
municipals,
Vista la proposta de l’Alcaldia de variar la persona electa per rebre aquesta compensació, així
com de la distribució de les retribucions,
El Ple per unanimitat dels set membres legals presents, acorda:
PRIMER. Acordar la dedicació del 75 % del següent càrrec electe:
• Lluís Oliva Diaz, Alcalde.
SEGON. Acordar efectuar l’assignació de retribució del següent imports mensuals a raó de
dotze mensualitats:
• Lluís Oliva Diaz: 1.050€ mensuals € per 12 mensualitats.
TERCER. Assumir el pagament de les quotes empresarials que corresponguin a la Seguretat
Social.
QUART. La quantitat anteriorment assignada, es meritarà a comptar del dia 15/07/2015.
CINQUE. A consequencia de l’anterior, la sra. Regidora Ines More Tolo, deixarà de tenir la
dedicació parcial a data 14/07/2015.
SISE. Exposar el públic el contingut del present acord.
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SETÈ.COMUNICAR el contingut del present acord al Departament de Governació, i a
l’Ajuntament de Tremp, atès que el sr. Lluís Oliva Diaz es funcionari d’aquesta administració.
Pren la paraula el sr. Alcalde tot exposant que com s’ha pogut comprovar en principi no hi haurà
Junta de Govern i es continuaran celebrant els plens de forma mensual, amb la qual cosa pensen
i els dona dret a posar de manifest el grau de transparència de l’ajuntament; també vol que mai
més pugui haver cap problema de manca de documentació com a l’anterior legislatura i la
voluntat es tots els regidors participin i estiguin al cas de tots els temes; però també dependrà de
la participació de l’equip de govern per que continuï així tota la legislatura.

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

