AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL CINC DE FEBRER DE 2014.
Talarn, 5 de febrer 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.-CONEIXEMENT I ASSABENTATS.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
4.-DESPATX D’ASSUMPTES.
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinaria de 15/01/2014. 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. La secretaria informa que a l’esmentada sessió s’ha d’esmenar el punt 1 pel que fa a
la votació, dons ha de dir “3 abstencions (grup CIU)”.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
- De l’Agència de Salut Pública, acta d’inspecció de supervisió d’autocontrol 2013.
- Del Consell Comarcal del Pallars Jussà, llistat relacionat amb el mateniment dels cloradors
mes desembre 2013.
-De la Diputació de Lleida, atorgament de subvenció de 20.000 € en relació a la convocatoria
per a la concessió d’ajuts per a inversions per a la millora en la gestió d’aigua d’ús públic, per la
instal.lació de parc de comptadors per l’anualitat 2015.
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-De la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, la inscripció de la Junta Directiva de
l’ADF Talarn.
-De l’Ajuntament de Tremp, la tramesa d’escrit adreçat al Consell Comarcal del Pallars Jussà,
sol.licitant que prioritzi les actuacions de millora dels accessos als nuclis i els camins
municipals al Pallars Jussà, en les obres demanades al PUOSC 2014-2016 mitjançant la
presentació d’al.legacions.
-Del SAM de Tremp, tramesa de Memòria d’activitats 2013, que recull entre d’altres les
realitzades a Talarn.
-De l’Associació Micropobles de Catalunya, informant de les noves lleis sobre administracions,
en detriment dels ajuntaments petits, i altra informació al respecte.
2.2.-El Ple acorda per unanimitat:
2.2.1. APROVAR la moció tramesa per l’Ajuntament de Tremp (aprovada pel Ple de 23/12/13)
en relació a la defensa de les escoles municipals de música.
COMUNICAR l’acord a l’Ajuntament de Tremp, a l’Associació d’Escoles de Música de
Catalunya, el Departament d’Ensenyament i als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya.
2.2.2.APROVAR l’adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits
judicials de Catalunya tramesa pel Consell Comarcal del Pallars Jussà (aprovada pel Consell
d’Alcaldes de 27/11/13).
COMUNICAR l’acord al Consell comarcal del Pallars Jussà, a l’ACM, a la FMC, a la
Diputacio de Lleida i al TSJ.
2.2.3. Moció en defensa del Dret a les dones a decidir sobre la interrupció voluntària del seu
embaràs.
La interrupció Voluntària de l'embaràs ha estat i és un fet controvertit en molts àmbits socials
atès els diferents aspectes ètics, sanitaris i legals que es posen en qüestió amb la seva pràctica.
La llei Orgànica 2/2010 de Salut Sexual i Reproductiva i de la Interrupció Voluntària de
l'Embaràs, que entrà en vigor l'1 de juny del 2010 permet la Interrupció Voluntària de l'Embaràs
(IVE) sense causa justificada fins la 14a setmana de gestació. Un pas endavant en el dret de les
dones a decidir sobre el propi cos, dret reconegut a l'article 41 de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya. Aquesta llei serà es basa en terminis i no en supòsits com l'anterior aprovada l'any
1985 (perill per a la vida o la salut de la dona embarassada, presumpció de defectes del fetus i
violació)
El ministre de Justícia del Govern Espanyol, Alberto Ruiz-Gallardón, va presentar el desembre
passat l'esborrany de la Llei d'avortament. Aquest document suposa una retallada i una agressió
envers els drets de les dones a decidir sobre el propi cos. El ministre, juntament amb els sector
més ultraconservadors pretenen banalitzar la decisió d'una dona que decideix interrompre el seu
embaràs. Una decisió difícil i meditada. Aquests mateixos, pretenen decidir sobre el cos de les
dones i coartar la seva llibertat de decisió.

AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

Entenem que el dret a la maternitat no pot passar a ser una obligació. Hem d'assegurar que
aquelles que no vulguin o puguin, per diversos motius, ser mares en aquell moment de la seva
vida, tinguin la llibertat de decisió, perquè el cos és seu.
Una modificació de la llei, en els termes que ha avançat el Ministre de Justícia, per restringir
l'accés de la dona a l'IVE fomentarà els avortaments clandestins en condicions precàries que
posaran el risc de la salut de les dones i afavorirà les desigualtats socials ja que els viatges a
països on permetin l'IVE a terminis, només se’ls podran permetre aquelles dones que puguin
assumir-ne la despesa econòmica.
El dret al propi cos ha de prevaldre jurídicament envers els dictat morals ideològics impulsats
pels sectors ultraconservadors.
Atès tot l' exposat anteriorment, el ple de l'Ajuntament de Talarn, acorda el següent:
Primer.- Instar al Ministeri de Justícia la retirada de l'avantprojecte de la llei d'avortament ja
que suposa una regressió en els drets de les dones.
Segon.- Demanar la despenalització de l'avortament voluntari que a dia d'avui continua
tipificada dins el Codi Penal.
Tercer.- Sol·licitar la reducció de l'IVA dels mètodes anticonceptius al 4% com a mesura de
prevenció d’embarassos no desitjats i de prevenció de malalties de transmissió sexual.
Quart.- Instar la implantació d'un programa específic d’acompanyament i atenció integral a les
dones que han pres la decisió d'interrompre l'embaràs.
Cinquè.- Instar als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya a iniciar el procés, amb la
major celeritat possible, de l'elaboració de la Llei sexual i reproductiva pròpia de Catalunya.
Sisè.- Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la Presidència del
Congrés de Diputats i al ministre de Justícia.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat del Decrets d’Alcaldia num.41/2013 de 23/12/2013, d’aprovació del
padró cobratori de la Taxa pel subministrament d’aigua potable i clavegueram any 2013.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 15/01/2014.
4.-DESPATX D’ASSUMPTES.
CONTRACTE ARRENDAMENT PER US DIFERENT
ALBERG/CASA DE COLONIES AL C. PAU COLL 31.

D’HABITATGE

FINCA

Vist que s’ha acreditat per l’Ajuntament que resulta convenient arrendar el be inmoble situat al
C. Pau Coll 31 de Talarn que pertany al Institut Germanes Sagrada Familia, per destinar-lo al
servei públic d’alberg i/o casa de colonies, degut a que es considera convenient continuar amb
l’exercici d’aquesta activitats al municipi com a mesura dinamitzadora de l’economia i societat
de la població.
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Vist l’informe dels serveis tècnics municipals, comprensiu de la descripció de del bé objecte
d’arrendament i la inexistència d’altre immoble idòni per la finalitat pretesa per l’Ajuntament, i
sobre la seva valoració, per tal de determinar el preu de l’arrendament de bé, atenent al seu
valor, qualificació i ubicació.
Vist el informe d’intervenció envers el percentatge que suposa la contractació en relació amb els
recursos ordinàris del pressupost vigent, als efectes de determinar el òrgan competent per
contractar.
Vist el informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i vist que de
conformitat amb el mateix, l’òrgan competent per aprovar i adjudicar el contracte es l’alcaldia,
per que l’ import de l’ arrendament ascendeix a 18.000€ més iva, i no supera ni el 10 % dels
recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament, ni la quantia de tres milions d’euros, per un
termini de cinc anys i amb una moratoria de pagament de la renta mensual fins al 01/01/2015.
Vista Resolució d’Alcaldía d’aprovació d’iniciar expedient per la contractació referenciada que
deixa constancia de la pecualiaritat del bé, així com l’aprovació del mateix.
Examinada la documentació, de conformitat amb l’establert a la Llei 33/2003, de 3 de
novembre, de patrimoni de les Administracions Públiques i d’altres concordants, 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:
PRIMER. RATIFICAR l’adjudicació a INSTITUT DE GERMANES SAGRADA FAMILIA
D’URGELL, el contracte d’arrendament del be immoble situat al c. Pau Coll 31 de Talarn, per
destinar-lo al servei públic d’alberg i/o casa de colonies, amb efectes a data 09/10/2013.
INTERVENCIONS:
El sr. Cirera manifesta que el preu mensual es excessiu, doncs cal sumar la despesa continua de
les factures; demana a l’equip de govern que reaccioni en relació a la despesa en un edifici que
no es de propietat municipal, son inversions que no troba correctes; afegeix que fins a la data
unicament disposen d’informació sobre la despesa i no tenen cap informació sobre els
ingressos.
5.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde posa de manifest que atès que l’última sessió plenària es va celebrar fa quinze
dies, no te informes per donar compte.
6.- PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planteja diferents qüestions:
-

-

En l’anterior ple es van vertir moltes acusacions, creu que no es bo per cap de les parts.
En relació a la Ctra. De Pont de Montanyana, es va acusar de no haver ordenança per
cobrar però sí s’ha cobrat als de la Ctra. De Balaguer.
En relació al personal a l’anterior ple els van explicar que el Consell Comarcal tenia
contractat a quatre, i té entès que son dos, i a més hi ha altres persones d’altre municipi
quan hi ha persones d’aqui que també ho necessiten.
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En relació a la creació de la Junta de Govern, i la anul.lació de la Comissió Informativa
per culpa de l’oposició, fet que no es cert. Demana que si la Junta es celebra en la
setmana que toqui, la sessió plenaria es celebri la setmana següent per poder disposar de
les actes, doncs ara estan comentant actes i factures de fa un mes. Amb aquesta postura
la transparència es minsa.
En relació a la reforma del IBI, els culpen d’aquesta reforma però no l’han aplicat ells.
Pregunta per que amb el decret que ha sortit de l’IBI, l’ajuntament no s’acollit a baixarlo un 33% com altres pobles de la comarca, atès que es una població amb molts
pensionistes; en canvi s’està cobrant endarreriments de quatre anys; pensa que no calia
reclamar quatre anys enrrere, es podia cobrar a partir d’ara. La secretaria informa que
son temes que no tenen res a veure. El sr. Cirera continua afirmant que enten que
l’equip de govern ho facin per que tenen tanta despesa que han de treure els diners d’on
sigui.
En relació a l’atorgament de llicències per la Junta de Govern, concretament l’atorgada
a Martí Vidal, a l’indret de referència fa anys es va formalitzar un expedient de
disciplina per haver executat obres sense llicència, a més té una fossa sèptica que no ha
netejat mai i ha efectuat abocaments al canal de rec, i hi ha denuncies al respecte,
ademés creu que l’obra sol.licitada val més de sis mil euros, i no hauria de ser
comunicació. Afirma que en aquest tipus d’obra caldria que hagues més control.
En relació a l’anterior asssumpte del IBI, demana aclariments en relació al 33% de
rebaixa al que l’ajuntament no s’acollit, per si estava equivocat en la seva anterior
intervenció. La secretaria explica el per que son temes diferents. No obstant, el sr.
Cirera insisteix que no calia reclamar els quatre ultims anys en les liquidacions de les
omissions cadastrals.
En relació a la relació de factures, afirma que hi ha molta despesa, concretament la
factura d’Arids Climent, per la neteja de la curva, son massa diners als preus que
actualment hi ha al mercat. En relació a les factures de la gestió de l’alberg, factures uns
joves emprenedors que es ven que estan al viver d’empreses, quan a les seves factures el
domicili fiscal es a Tremp. Continua exposant que la majoria de factures son
d’inversions a l’alberg, amb la qual cosa no estan d’acord per l’excessiva despesa.
En relació a la col.locació de bandes rugoses per l’antic equip de govern, en un ple es va
felicitar per aquesta instal.lació, si bé ara cada vegada hi ha menos o s’acaben treient.

El sr. Rosell, informa que ell paga més IBI d’un pis a Tremp que de la casa que te a Talarn
als Nerets.
El sr. Alcalde, en relació al temes exposats pel sr. Cirera exposa:
-En relació a la factura d’una arqueta de 600€ que va preguntar en anterior ple, informa que
s’ha col.locat a l’obra de Font de Caps, per diferents raons, com per exemple es va deixar un
tubo d’uralita, on hi havia males connexions, una aixeta amb retorn; tots aquells diners que
diu el sr. Cirera que es gasten es per arranjar obres no massa antigues; afirma que aquest es
el gran control que s’efectuava de les obres per l’anterior equip de govern.
-En relació a que l’equip de govern te una despesa de 16.000€ en dietes, pregunta d’on ho
ha tret, doncs al pressupost hi ha 7.500€.
-En relació a les actes de la Junta de Govern, explica que avui s’ha celebrat una junta i
lògicament no es pot disposar de les actes per la celebració del ple, doncs entre altres, els
regidors no disposarien de la corresponent informació durant el termini reglamentari;
continua dient que com es lògic en el ple d’avui es tracten temes i factures de l’anterior
junta de govern que va ser al gener.
-En relació als subministraments de la ctra. De Pont de Montanyana i els preus de l’aigua,
creu que el perque a uns es cobrava i als altres no, ho haurien de saber doncs son l’anterior
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equip de govern qui va signat els convenis; ademés creu que sap perfectament quins seran
els imports de les taxes d’aigua, doncs en alguns plens han manifestat que alguns veins
haurien de pagar més que altres.
-En relació al personal, a l’actual brigada únicament hi ha un treballador de l’ajuntament, la
resta son personal del Consell Comarcal que d’acord amb els corresponents convenis
signats, dos estan cedits i els altres dos contractats; pel que fa als cedits son de Talarn i els
altres la selecció la va fer el Consell i no havia ningú de Talarn.
-En relació al IBI, exposa en relació a les omissions cadastral han tramitat el que es va
inicial al 2009, aixó no vol dir que s’hagi pujat el IBI que data de 1989; la rebaixa l’han fet
els municipis que tenien revisat recentment els seus valors cadastrals a preus de mercat a
l’alça, i ara ho han ajustat.
-En relació a les obres de Martí Vidal, els expedients previs que hagi s’hauran de resoldre,
però no te res a veure amb la instal.lació d’una tanca.
-En relació a la factura d’Arids Climent, manifesta que si son cars però encara no s’ha
pagat, i les obres han consistit en treure runa acumulada al llarg d’anys, es deixava abocar
runa anys enrere i la neteja ha costat això; afirma que qui faci obres ha de portar la runa a
l’abocador corresponent.
-En relació a les factures del Macià i Rosana, exposa que son nois molt treballadors i de la
resta de factures d’obres de l’alberg, afirma que no es voldria equivocat però creu que no
costaran diners gracies a la subvenció rebuda. Afegeix el sr. Cirera que les factures es
corresponen a despesa de tercers, però també caldria afegir la despesa de la ma d’obra del
personal de l’ajuntament que ha dedicat hores a aquestes obres, i a tal efecte l’empresa
elèctrica podria girar una liquidació a l’ajuntament pels treballs realitzats i així la mateixa
no tindria tantes pèrdues com diu que te.
-El sr. Alcalde, exposa que la brigada treballa on ha convingut dels espais municipals.
-En relació a les bandes rugoses, explica que no hi son per que les van robar; contesta el sr.
Cirera que per que no les han reposat.
-El sr. Alcalde informa en relació a l’anunci de presentar denuncia per injuries, que
finalment no ho farà, per dues raons, una per que no vol carregar de despesa d’honoraris al
poble, per la seva part ja aguantarà el que hagi d’aguantar; i per d’altra banda, una persona
del grup de l’oposició li va demanar que no ho fes. El sr. Rosell, exposa que creu que no fa
be al poble aquestes postures i per aquest motiu ho va demanar. El sr. Cirera, exposa que
mal fet.

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.

