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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL QUATRE DE JUNY DE 2014.
Talarn, 4 de juny 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.-INFORMES D'ALCALDIA.
5.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 07/05/2014. El Ple, per majoria absoluta amb 4 vots a
favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 3 abstencions (grup CIU), acorda la seva
aprovació.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
-De l’Ajuntament de Tremp, el Decret d’Alcaldia 199/2014 de 20/05/14 d’autorització de
pròrroga dels acords signats entre els ajuntaments de Talarn i Tremp, fins que pel Ple dels
respectius ajuntaments s’aprovin els nous acords pel subministrament d’aigua a la Ctra. De Pont
de Montanyana i disseminats C-13.
-De la Diputació de Lleida, l’atorgament d’un “Equipament lúdic i de salut: Concessió de
l’equipament i instal.lació a l’espai urbà”.
-Del contracte de col.laboració en materia de prestació de serveis d’estades d’anglès, promoció i
publicitat entre l’Ajuntament de Talarn i Global Sports Business SL, per l’organització
d’estades en anglès a l’alberg.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

-De Gonzalo Advocats, comunica el recurs presentat pel representant de Vicente Belloque
davant el TSJC, recurs que inicialment es va rebutjar, però que finalment s’ha admès; així
mateix comunica l’escrit d’impugnació en relació al recurs de suplicació anterior.
2.2. El Ple acorda per unanimitat:
2.2.1. MANIFESTAR la conformitat als informes emesos per l’empresa subministradora del
servei d’abastament d’aigua GIAC Aigües de Tremp, en relació a les sol.licituds de
subministrament d’aigua a edificis disseminats del terme municipal de Talarn:
-

Juan Pedro Martinez Botia, per establiment “Club London/Palau” a la C-13 km. 84.
Manel Franquet Cirera, per a futura granja a la partida “les Salades” polígon 3, parcel.la
349 de Talarn (previsió de 30.000 l/dia).

2.2.2. NOMENAR a la sra. INES MORE TOLO, representant de l’Ajuntament de Talarn al
patronat de la Fundació Privada Agrupació Agrària Montsec, d’acord amb el que disposa
l’article 10 dels estatuts..
2.2.3.-FIXAR com a festes locals 2015 les següents:
-

15 de maig, Sant Isidre.
11 de novembre, Sant Marti.

2.2.4.-Moció sobre l'impuls de les zones de muntanya i la viabilitat de l'activitat agrícola,
ramadera i les indústries de transformació.
L'evolució que han sofert les zones de muntanya al nostre país, demostra l'enorme dificultat que
suposa mantenir i conservar nivells de població viables en molts d'aquests territoris, els quals
han perdut en les últimes dècades un 21% de la seva població, un percentatge que se situa en el
50% en molts municipis. En aquest context, aquestes zones no només tendeixen al
despoblament i a l'abandonament de les activitats agràries, sinó que la seva població es veu
abocada a una creixent pèrdua d'expectatives de desenvolupament i qualitat de vida, i –
conseqüentment- mancances de reemplaçament juvenil.
Aquesta evolució té un efecte negatiu sobre la gestió dels nostres territoris. Un efecte que està
relacionat amb la desaparició dels espais agrícoles i Zones d'Agricultura de Muntanya (*ZAM),
la mala utilització i gestió de l'energia, o el maneig sostenible dels sistemes forestals i
silvopastorals i, per tant, amb les pèrdues de paisatge, riscos d'incendis, pèrdua de races
rústiques i la destrucció de recursos d'alt valor ambiental.
Mantenir comunitats amb una població viable i estable en aquestes zones, implica, igual com
succeeix a la resta d'Europa1, realitzar polítiques efectives de suport a l'agricultura, la ramaderia
o l'activitat forestal, perquè aquestes resultin viables per a les persones que viuen en aquests
llocs i als serveis que aquestes comunitats presten a la societat (veure document de Nacions
Unides, Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni, del Ministeri de Medi ambient, Medi Rural i
Marí (http://www.ecomilenio.es/). D'igual manera, es requereixen marcs legals capaços de
protegir i facilitar les activitats econòmiques relacionades amb la gestió del territori i amb
capacitat per generar llocs de treball, com a eina indispensable per invertir aquesta tendència
cap a la despoblació, tant aguditzada en el conjunt de l'Estat, que contrasta amb el succeït en
països del nostre entorn.
La PAC és un instrument per desenvolupar un model agrícola respectuós amb el medi ambient,
que protegeixi les rendes agràries de les fluctuacions dels mercats i garanteixi uns entorns rurals
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habitables i amb desenvolupaments homologables en la qualitat de vida dels seus habitants,
advertint que no es pot conservar la coberta vegetal, i la naturalesa en el seu conjunt, sense la
presència d'una població suficient al mig rural, amb un nivell digne de serveis i ingressos2.
Lamentablement, en aquests anys, tal com reconeixen els informes del Consell Social Europeu,
no ha existit una política específica de la Unió Europea per a les zones de muntanya i, en el cas
espanyol, a més de no existir polítiques precises més enllà de les què va definir la Llei
d'Agricultura de Muntanya del 1982, tampoc les mesures previstes en la PAC han estat
històricament utilitzades en la seva plenitud per compensar algunes de les dificultats que
comporta viure en aquestes zones. França Destina a aquest objectiu el 15% del sobre nacional.
Per tot això, i després de l'aprovació de la nova PAC per part dels estaments europeus i pendents
de l'aprovació de l'Acord marc, es proposa al Ple l'adopció dels acords següents:
Instar al MAGRAMA i a les Comunitats Autònomes, que es troven representades en la
conferència sectorial a:
• Que l'Acord marc de la PAC reculli mesures específiques per dotar pressupostàriament i en la
base del 5% del sobre nacional, tal com permet la distribució dels fons de la PAC.
• Impulsar una clara implementació de les polítiques de les zones de muntanya, per fer viable
l'activitat agrícola, ramadera i les indústries de transformació que permetin generar llocs de
treball, contribuint a evitar la despoblació de les nostres muntanyes i el benefici que aporten al
conjunt de la nostra societat.
• Donar compte al MAGRAMA, a la Comunitat Autònoma i als grups parlamentaris del
Congrés i el Senat.
2.2.5.-MANIFESTAR davant del Departament de Justícia, la disconformitat de l’Ajuntament
de Talarn, davant d’una posible supressió de notaries i registres de la propietat del territorio.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 07/05/2014.
El Ple rest assabentat del Decret d’Alcaldia 08/2014 de 21/05/2014 d’aprovació de la 3a.
Certificació de l’obra Rehabilitació pista poliesportiva i ampliació zona esportiva.
6.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
-

-

-

Agraeix al Casal la invitació als actes de Sant Isidre. Així mateix, informa que
properament s’instal·larà el parc d’equipaments per la gent gran a la zona on actualment
estan els columpis a la zona de les antigues escoles, per tenir un millor accés per la gent
gran. Informa que els gronxadors es traslladaran a la part baixa de la zona i s’instal.larà
una font en aquell indret i a la pista poliesportiva.
De la millora al Consultori municipal de l’accés per minusvàlids, amb el finançament
de la Diputació de Lleida, i per aquest motiu fins que no finalitzin les obres, no es
col.locaran definitivament els gronxadors.
Del conveni signat amb l’empresa Global Sports Business SL, per l’organització
d’estades en anglès a l’alberg, tal com s’ha exposat en el punt segon, tot informant que
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hi ha una reserva prèvia de 40 places aquest any, i està previst que l’any vinent siguin
estades d’estrangers per aprendre castellà.
De la reunió amb la Subdelegada del Govern, on es va demanar que el Ministerio de
Defensa millores les instal.lacions de l’AGBS, per exemple el parc infantil, doncs
l’ajuntament fa el manteniment, però cal inversions. Informa que per part de
l’ajuntament s’ha encarregat una memòria per lliurar-la al Ministerio per que estudii la
seva execució.
De la presentació al Centre Comarcal Lleidatà de Barcelona, de la Fira del Vi, on van
estar acompanyats de dos cellers; afegeix que va ser un acte molt exitòs, amè i amb
força afluència de públic.
Del canvi d’activitats per la celebració de Sant Martí el proper 9 de novembre, doncs
han considerat que sigui diferent amb motiu de la consulta; d’aquesta forma s’intentarà
que el concurs de pintura es traslladi a la festivitat de Sant Isidre.
Trasllada a tot el consistori, l’agraïment de Mossèn Peretó pel detall floral per la
defunció de la seva germana; i alhora demana disculpes de no haver traslladat
l’agraïment a l’anterior sessió plenària.
Del canvi sofert a l’esglesia parroquial, que amb els vidres ara es visitable cada dia i es
pot veure l’interior, i l’accessibilitat ha millorat amb la rampa. Igualment informa que
actualment estan netejant la làmpara.
En relació a la zona dels Nerets, s’ha mantingut una reunió amb el Endesa, el Consell
Comarcal i els veïns per tal de modificar l’emplaçament dels contenidors, doncs en
l’actualitat s’ha convertit en un abocador; d’aquesta forma Endesa ha autoritzat el seu
trasllat a sobre del canal, i l’espai que han deixat s’aprofitarà per instal.lar un plafó
informatiu de la central hidroelèctrica.
De l’acord del Consell Comarcal del Pallars Jussà i cinc ajuntaments pel manteniment
en comú de les instal.lacions de l’estació de desinfecció de la C-13;i sota el criteri que
la seva existencia i manteniment es en benefici del turisme, cara anys vinents el consell
es farà càrrec del manteniment.
Amb motiu del centenari de les hidroelèctriques, es va editar un llibre on van participar
els ajuntaments al voltant de l’embassament, i està previst que el seu autor (Xavier
Tarraubella) el presenti a Talarn el 21/06/14, en l’actualitat s’està concretant els detalls.
Amb motiu de la celebració de 1714, el Josep de Casa Rosi, ha escrit un llibre
commemoratiu i relacionat amb Talarn, s’està buscant el finançament per editar-lo i
sembla que finalment s’ha trobat; continua exposant que a la tardor es podria presentar
al Centre comarcal Lleidatà, i a Talarn per la festa major.

7.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planeja diferents qüestions:
-

-

-

Demanen disposar dels comptes de la festa major, també hi ha unes factures molt
grosses com dels diables de la festa major, i també els ha sorprès la del Gonzalo sobre
el centre cívic.
Pregunta quants tècnics hi ha, doncs sembla que hi ha molts quan tots els ajuntaments
estant reduint aquest servei.
Manifesta el seu rebuig en relació a les contestes que rep quan pregunta, ja que sempre
es contestat retraient temes de l’anterior legislatura; recorda que el seu equip i l’anterior
van treballar per que els Nerets i la Ctra. De Pont de Montanyana tinguessin aigua, sino
encara no en tindrien.
Pregunta si hi ha factures pendents de pago i no en saben res.
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En relació a la presentació de la Fira del Vi, no van ser convidats; continua dient que el
seu equip va començar amb l’organització i van recolzar que es portes a terme; així
doncs a l’acte no van ser convidats, en canvi hi havia altres membres de l’ajuntament,
de la població, etc.
Es continua convidant al sr. Rosell per assistir a la junta de govern, no ho veu correcte
que a un s’avisi i a la resta no

El sr. Alcalde, contesta:
-

En relació a la invitació a la junta de govern, comenta igual que anteriors ocasions que
es un tema del seu equip de govern, son ells qui han d’aclarir qui ve.
- A la presentació a Barcelona de la Fira del Vi, no es va convidar a ningú, per que va ser
un acte del Centre comarcal Lleidatà, i per tan son ells els que van fer les invitacions; el
que sí van fer va ser publicitar-ho a les xarxes i qui va voler anar ho podia fer. Continua
dient que de Talarn eren uns quaranta, i afegeix per que no estigui avesat a la difusió
tecnològica que es podria fer difusió d’altre tipus, amb cartells, etc., pels actes futurs es
farà. També comenta que a l’acte el president de Fira, va fer reconeixement al sr. Cirera
i a altres, per fer possible els inicis de la fira.
- A la pregunta de la crta. De Pont de Montanyana, va contestar ja estava be que es
preocupès quan abans no es preocupava, demana disculpes, però creu que com a regidor
podria trucar per informar que baixava aigua. El sr. Cirera contesta que l’aigua ja havia
baixat. El sr.Alcalde, comenta que procurarà que no hagi mes contestes d’aquest tipus,
però també agrairia la col.laboració dels regidors en aquest o qualsevol altre tema.
- En relació als tècnics, ho ha explicat en diferents ocasions, en l’actualitat hi ha tres
tècnics, i probablement hi haurà menys; explica que quan van arribar hi havia un
arquitecte i hi havia unes obres a fer, projectes a revisar i una serie de temes
d’enginyeria; llavors es va proposar una reducció d’hores del tècnic, per augmentar a
tres tècnics per uns quatre mil euros més a l’any. Ademés, gràcies a la participació
d’aquests tècnics, a la pavimentació de la pisa s’ha estalviat dotze mil euros, per tant
creu que el resultat es bó, i per la direcció d’obres sempre hi ha dues visites setmanals.
Continua explicant que hi havia molta feina, que ara està feta; està previst no continuar
amb aquests contractes de serveis i es passarà a fer contractes per feines específiques;
ara s’han regularitzat moltes coses, que entre d’altres han afavorit a l’empresa elèctrica
per que sortin millor els numeros. Ara si no es necessari ja s’ha tractat aquest tema,
encara que no directament amb els tècnics, no obstant ells mateixos han plantejat que
ara no hi ha tanta feina i faran una proposta de serveis tècnics de tal forma que aquests
no vegin afectats, la qual cosa es d’agrair.
- Pel que fa a la festa major, dona lectura al resum d’ingressos i despeses , d’on resulta un
dèficit, es a dir, una aportació d’uns catorze mil euros, on cal afegir la factura dels
diables de mil vuit-cents que ha arribat ara, tal com apunta el sr. Cirera, caldrà afegir
aquest import als catorze mil. Es lliura còpia dels comptes.
El sr. Rosell, felicita per l’organització de la Fira del Vi; i continua explicant que dissabte
no podrà assistir per que té un compromís a l’ajuntament de Tremp.
El sr. Alcalde, informa que dissabte tindrà lloc l’entrega de premis Maldonado, en memòria
de l’esposa del sr.Maldonado a l’Ajuntament de Tremp; es un acte que es realitza de forma
conjunta els dos ajuntaments i l’any que ve es farà en aquest ajuntament.
Continua el sr. Alcalde, informant que el 25 de setembre, tindrà lloc un concert de la banda
de l’AGBS per celebrer el 40 aniversari de la mateixa; encara falten dies i encara no se sap
quines autoritats vindran, però es faran tota una serie d’actes.
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I, no havent més assumptes que tractar el Sr. President aixeca la sessió quan són les vint-i-dos
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.

