AJUNTAMENT DE TALARN

* PLE *

ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL CINC DE MARÇ DE 2014.
Talarn, 5 de març 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 SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. CARLOS SANJURJO LOMBARDIA, excusa la seva assistència
X SRA. INES MORE TOLO
x SR. ANTONI CIRERA MIR
x SR. JULIÀ ROSELL OLIVA,
x 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.-APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
5.-INFORMES D'ALCALDIA.
6.-DESPATX D’ASSUMPTES, PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinaria de 05/02/2014. El Ple, per unanimitat dels sis membres
presents, acorda la seva aprovació.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS
2.1.-El Ple resta assabentat:
- Del Servei d’aigües de la Diputació de Lleida, informes de resultats analítics de data 12/02/14
a sortida diposit capçalera ctra. Pont de montanya, a xarxa distribució de Talarn, canella
d’usuari de Talarn, amb qualificacions d’aptes pel consum.
- De la Unió Ciclista Tremp, comunicant l’organització de la XXIII Marxa Cicloturista del
Pallars –La Pallaresa, el proper 26 d’abril, adjuntant el rutòmetre de la prova, tot sol.licitant la
col.laboració dels serveis municipals per tal de fer més segur el pas del ciclistes per Talarn, si bé
el trajecte es per la C-13.
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2.2.-El Ple acorda per unanimitat:
APROVAR l’acord entre l’Ajuntament de Tremp i l’Ajuntament de Talarn, sobre el
subministrament provisional i temporal d’aigua potable a la ctra. De Pont de Montanyana i
altres disseminats.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat del Decrets d’Alcaldia num.01/2014 de 15/01/2014, de declaració de la
caducitat de la inscripció al padró municipal d’habitants i la seva baixa del mateix de dos
persones; decret d’alcaldia num. 02/2014 de 17/02/2014, de sol.licitud de subvenció al DAR per
a l’empara del programa Leader per la conservació, recuperació i millora del patrimoni rural de
Talarn: Rehabilitació antic molí d’oli i forn de pa i recuperació dels pous de gel.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 05/02/2014.
4.-APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments
democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de
planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor
d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per
afrontar noves realitats més complexes com el medi ambient, els canvis demogràfics i
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars,
de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja
que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els
nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del
S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de
la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els
efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant
aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura
que l’aportació financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que
presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant
d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta
emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol
ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que
suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un important
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
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Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir
serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió
sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la ciutadania
acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir
uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol
privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es
demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de residus i
l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i
converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i
sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi
d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local
com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya
d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món local perquè els
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa,
garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi
aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat
de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acordambl’art. 75 bis LOTC, es potplantejarquan
les normes de l’Estatambrang de lleilesioninl’autonomia local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable
de la majoria absoluta del número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la
formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no
vinculant, del Consell d’Estat.
PRIMER.- Iniciar la tramitació pera la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia
local contra els articles primer i segon i demés disposicionsafectades de la Ley 27/2013, de 27
de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE
núm. 312 de 30 de desembre de 2013)d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que
s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la LeyOrgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en
l’art. 75 ter 3 de la LeyOrgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per
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conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de
major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local),
així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.

TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde pera la realització de tots els tràmits
necessaris per portar a terme els acords primer i segon i expressament pera l’atorgament
d’escriptura de poder tan ampli isuficient com en dretes requereixi a favor de la
Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 del’Il·lustre Col·legi de
Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació del’Ajuntament de Talarn, de
forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la
Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013),
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local,seguint-lo per tots els
seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.
Que, la població oficial del municipi a data 01/01/2013 és de 436 habitants.
5.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- De la crema controlada efectuada pels Agents Rurals a la zona de la font i camí; s’ha seccionat
petites finques de Costa ampla i quan es disposi de diners s’intentaran fer arranjament.
- De la centralització a nivell comarcal que s’efectuarà de la gestió dels boscos, tutelada pel
Departament de Medi Ambient i l’IDAPA. D’aquesta forma tots els ajuntaments gestionaran el
bosc de la mateixa manera, enlloc de gestionar les adjudicacions individualment. El Ple del
Consell d’Alcaldes ho va acordar així; d’aquesta forma existirà la possibilitat de crear llocs de
treball.
-Fira de Lleida: l’Ajuntament de Talarn va instal.lar stand, i l’experiencia ha estat força positiva,
doncs va tenir una espectació important amb més de set-cents interessats en rebre informació de
la població. Manifesta estan contents d’haver assistir i continuar treballant en aquest sentit.
-Visita de l’ajuntament a la directora de joventut, amb el resultat d’obtenció de la seva
col.laboració econòmica per l’organització de curs de guies turítics, també pel bus de la festa,
curs de barranquisme, així mateix va proposar la redacció d’un pla de joventut que planificaria
les activitats a dos anys.
-Continuitat de l’AGBS: Aquest fet està més consolidat que mesos enrere, i no sòl pels estudis
bàsic dels alumnes fins l’any 2017, si no també amb estudis complementaris i específics, i al
maig hi haurà prop de dos centes persones. Amb el Ministeri es va parlar de proposar projectes i
així ho va fer Talarn i altres; sembla ser que cap de les propostes privades han prosperat, per que
es preten que l’ús sigui exclusivament militar. No obstant no tot està acordat i properament està
prevista una visita a Madrid per que el Ministeri assoleixi aquests compromisos.
-Subvenció Leader: s’ha sol.licitat novament l’ajut per la recuperació i rehabilitació del molí
d’oli i forn, i si es possible la reobertura.
-Informa que el forn de pa de la Pobleta, ha sol.licitat poder vendre els seus productes a Talarn.
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-Gent gran: en breu els serveis socials aniran a visitar a la gent gran de la població per proposar
i valorar l’ús de la teleassistència a qui vulgui; a més en cas d’existir dependència hi ha
possibilitat de disposar d’un sistema domòtic (sensors a la nevera, etc.).
6.-DESPATX D’ASSUMPTES, PRECS I PREGUNTES.
El sr. Cirera planteja diferents qüestions:
-Demana poder disposar de les actes de la Junta de Govern amb més antelació que les 48 hores
(junt amb les factures).
-En relació a l’alberg, considera que gestionar l’alberg es una hipoteca per la població, doncs
s’estan fent inversions en un immoble que no es municipal.
-Demana quan ha estat el cost final de la instal.lació wifi, a banda de la factura aprovada en el
seu dia.
-Torna a demanar els noms, telefons, adreces i NIF de les persones/empreses instal.lades al
viver d’empreses.
-Escollera Font de Caps: No tenen coneixement d’aquesta llicència; la secretaria explica que la
Junta de govern passada esmena una llicència urbanística atorgada pel Ple el 06/02/13.
-Continua exposant que creu que hi ha coses que s’haurien d’explicar més de cara a la població;
ara amb les Juntes de Govern, entre d’altres, doncs no tenen coneixement de res, disposen de
les actes i res més.
-En relació a les omissions IBI, i la situació econòmica actual, no estan d’acord en demanar els
quatre anys enrere, sino a partir de l’any en curs.
-En relació a les llicències atorgades, es del parer que no estan totalment controlades, es més,
sembla que hi ha favoritismes i que algunes no son massa clares.
-Bus de la festa: demana que es vigili on donarà la volta, doncs a la plaça dels Arbres es
complicat. El sr. Garcia, contesta que sempre ha girat al polígon industrial el dia de la festa
major de Talarn, la resta de dies de l’estiu puja a la plaça dels Arbres per que no hi ha problema.
El sr. Alcalde, dona les gràcies per que el grup CIU hagi aprovat l’acta de la sessió anterior. El
sr. Cirera contesta que l’aprovació d’avui ve donada per les circunstàncies, i no fer valdre el vot
de qualitat per les diferents acords.
El sr. Alcalde, pel que fa a les questions plantejades per sr. Cirera, respon:
-En relació a les despeses de l’alberg: Ja ho ha explicat en altres ocasions en relació a les
inversions que creu que l’ajuntament no ha tingut que posar diners, per que hi ha atorgada una
subvenció de l’IEI, els treballadors son cedits, i d’altres subvencionats, estan acabant de fer
numeros. Te clar que s’estan realitzant inversions en edifici no municipal, i també té clar que
això no anirà en detriment d’altres serveis al municipi, ans al contrari, es vol generar més
recursos (hi ha força reserves), així com dinamitzar económicament el poble; es dificil arrencar
projectes d’aquesta mena, i més ara, però s’ha d’intentar.
-En relació a les factures per la instal.lació de wifi, totes elles ja han passat pel Ple. En relació a
aquesta instal.lació i atès que s’han presentat signatures en contra de la mateixa, tècnics de la
direcció general de telecomunicacions, han fet mesuraments a diferents punts del terme
municipal; aquest es un projecte europeu de control de radiofrecuencies i dins d’aquest
programa Talarn es dels vint municipis pioners de Catalunya que es sotmeten a aquest tipus de
control. A banda, exposa que ningú pot pensat que si hagués la sospita que aquesta instal.lació
fos nociva, hagués estat instal.lada. A totes les poblacions hi ha xarxes wifi instal.lades, com a
escoles, hospitals, etc., així com wifis municipals, i si no hi ha mes es per la despesa que
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comporta, doncs a tot arreu no es una instal.lació senzilla, com a Talarn. Continua exposant que
la normativa reguladora indica que el màxim admès son 40 radiofrecuencies, i segons les
medicions efectuades pels tecnics el punt més alt va sortir 0,36, es a dir es podria augmentar
cent vegades i encara no s’arribaria al màxim, es més, qui estigui en contra, haurien de tenir en
compte que quan es parla per telèfon augmenta fins a 1.20.
El sr. Feixa informa que hi ha diferents informes, publicacions que advereteixen del perill
d’aquestes ones i la nocivitat pel desenvolupament dels nens, i la salut en general, doncs es van
suman; llegeix algun fragment dels articles que disposa.
El sr. Alcalde pregunta si son editorials de diari, o son informes del departament de
telecomunicacions avalat per un projecte europeu. Continua preguntant quins elements compta
per mesurar aquestes radiofrequencies i enumera els microones, l’antena de galliner i també
pregunta si contaria l’antena de 3g que es volia instal.lar a la piscina. El sr. Cirera contesta que
no es cert, doncs va ser un projecte proposat per Orange o Vodafone, i no va ser acceptat per
l’ajuntament; d’altra banda també té entes que la wifi te mala senyal i no es pot treballar bé.
El sr. Alcade, informa que els punts wifi municipals te cobertura a diferents places, es un servei
de senyal amb una frecuencia i espais determinats; continua dient que tot això s’ha fet per
disposar d’un element més que complementi l’atractiu turístic de la població, pot complementar
les visites guiades amb informació qr, etc. Cosa diferent es el que contracti cadascú a casa seva,
i en lloc de ser client de telefonica, vodafone, etc. ho sigui d’aquesta empresa, creu que es un
benefici pels veins per que resulta més barat que aquestes companyies.
El sr. Cirera, exposa que no va haver informació sobre aquesta instal.lació, la majoria del poble
està en contra, com ho demostra les signatures lliurades. El sr. Alcalde contesta que no es certa
la manca d’informació, doncs es van enviar circulars i en relació a les signatures la majoria son
de fora, i d’altres que han signat per no sentir-los mes. El sr. Cirera continua dient que el wifi es
va instal.lar per que va voler l’alcalde, i com a cada ple, al final unicament hi ha intervencions
per retreure actuacions de l’anterior legislatura, mai per dir si es va fer alguna cosa be, com per
exemple la instal.lació de gas, la millora de les instal.lacions elèctriques.
El sr. Alcade, respon que únicament contesta les seves preguntes, però potser no li agraden les
respostes, i ademés no es cert, doncs han dit que va ser un gran gestor d’obres publiques.
Continua dient en relació a la xarxa wifi, que el grup CIU ho va presentar en campanya
electoral.
El sr. Feixa, exposa en relació a les signatures en contra de la xarxa wifi que tè entes que
algunes persones no signen per por a represalies; continua dient que en anteriors legislatures,
quan va haver recollida de signatures van ser ateses (contra pista motocros, contra antena
telefonia, a favor bandes rugoses).
Continua el sr. Cirera dient que en aquests anys de legislatura, no han estat demanats per res per
l’equip de govern, ni s’ha fet cas de cap proposta, únicament una reunió per un tema puntual
d’una llicència urbanística.
El sr. Alcalde, li contesta que van tenir les comissions informatives i no van fer ús. Així mateix,
posa de manifest que qui ha signat en contra de la xarxa wifi pot estar tranquil que no hi haurà
cap represalia. Contesta al sr. Cirera, dient que al viver d’empreses no hi figura cap temporalitat
pel que fa a la seva estada, i gràcies al mateix, s’organitzen jornades, cursos, i d’altres, i
mensualment es mou un volum de negoci i persones important. Afirma que el seu equip de
govern creu en una política dinamitzadora, sigui amb el viver, l’alberg.
Continua el sr. Alcalde i contesta al sr. Cirera referent a les omissions cadastrals, explicant-li
que es tracta d’un impost, que l’OAGRTL ha liquidat dels darrers quatre anys, i que també es
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podia fraccionar fins a 12 vegades. El sr. Cirera continua afirmant, que s’ha informat i li han
asegurat les autoritats competents que no calia fer-ho, sol la present anualitat, no les anteriors i
amés no calia esperar tant temps. Li contesta el sr. Alcalde, que una vegada pres l’acord de
revisió de les omisions es un procediment que té el seu procés, com la inspecció ocular, la
citació a les persones i recollida d’informació, etc. fins que s’arriba a les notificacions de les
liquidacions, i una vegada més, li contesta que no es cert, l’OAGTRL ha formalitzat el
procediment d’acord amb la legilació aplicable. En el mateix sentit s’expresa el sr. Garcia.
Continua preguntant el sr.Alcalde al sr. Cirera, quines son les llicències donades de forma
personal; el sr. Cirera contesta que hi ha obres que no s’han executat d’acord amb la llicència
atorgada, i quan es pregunta per això, es contesta que es mirarà i així queda. El sr. Alcalde
contesta que les llicències es sotmeten a inspecció, si es el cas, i aquest procediment també té el
seu procés i quan sigui el moment es prendran les decisions que calguin, com per exemple amb
els teulats del C. Pau Coll i Pl. Castell; li pregunta si durant la seva legislatura va fer algun
expedient de disciplina; el sr. Cirera li contesta que pocs per que creu que es van fer bastant be;
contestant el sr. Alcalde que li portarà un llistat de tots els augments de volum que va haver, i si
no va haver expedients va ser per que no es van fer les inspeccions; el sr. Cirera contesta que ja
sap per on va, doncs es deu referir al relacionat amb el Burguesa, però en qualevol cas, no tenen
l’envergadura com els que s’estan produint actualment.
El sr. Alcalde i en relació a les signatures wifi, posa de manifest que de les signatures
presentades, hi ha que no estan empadronats a Talarn, o son menors; com a resum, informa que
de les 53 primeres signatures presentades, 20 no estan empadronats, 4 son menors, i 5 son
forànis, es a dir, s’està parlant de menys de la meitat, i a més li agradaria saber si als signants
d’edat han estat informats correctament.
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.

