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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL SET DE MAIG DE 2014.
Talarn, 7 de maig 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.-SANEJAMENT EN ALTA.
5.-MODIFICACIÓ REGLAMENT MERCAT.
6.-INFORMES D'ALCALDIA.
7.-PRECS I PREGUNTES

1.-APROVACIO ACTA SESSIÓ ANTERIOR.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 02/04/2014 i extraordinaria de 28/04/2014. El Ple, per
unanimitat dels membres legals acorda l’aprovació de l’extraordinaria de 28/04/14, i per
majoria absoluta amb 4 vots a favor (grup GT-Reagrupament i grup PSC-PM ) i 2 vots en contra
(grup CIU), acorda la seva aprovació, previa esmena presentada per la sra. Ines More, atès que
en la sessió de 02/04/14 punt 6, ha de dir “La sra. More, comenta que no pot admetre...”. El sr.
Cirera informa que el seu grup podria aprovar tota l’acta menys el punt 6, per que no tenen
constancia que hagin anat a Governació, i per aquest motiu no ho poden aprovar.
El sr. Alcalde exposa que cada vegada que han anat, al ple s’ha informat a Informes d’alcaldia,
al igual que totes les visites que realitza.
2.-CONEIXEMENTS , ASSABENTATS I DESPATX D’ASSUMPTES.
2.1.-El Ple resta assabentat:
-Del Servei d’aigües de la Diputació de Lleida, informes resultat analítics de 09/04/14 de
control a xarxa dels Nerets i de control de canella de Talarn, que la qualificació d’apta.
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-De l’Ajuntament de Tremp, el Decret d’Alcaldia de data 11/04/14 d’autorització de prorroga
dels acords signats entre els ajuntaments pel subministrament provisional d’aigua a la ctra. De
Pont de Montanyana.
-De la Diputació de Lleida l’aprovació de la justificació de l’ajut per la redaccio del IRE i
PAES.
-Del Consell Comarcal Pallars Jussà, la reactivació i impuls de les polítiques actives de joventut
i la posta a disposició del servei si es d’interes de l’ajuntament.
-Del Servei d’Ocupació de Catalunya, tramesa de la resolució estimatoria per portar a terme
treballs de col.laboració social.
-De l’Associació de la Gent Gran Sant Isidre de Talarn, comunicant el canvi de President de
l’associació i membres de la junta directiva.
2.2. El Ple acorda:
NOMENAMENT JUTGE DE PAU I SUBSTITUT
Atès que en sessió plenaria de data 02/10/2013, el Ple va acordar iniciar el procediment establert
pel nomenament del titular i suplent del Jutjat de Pau de Talarn.
Atès que s’ha publicat al BOP num. 212 de data 18/11/2013 l’anunci de convocatòria per la
presentació de candidatures a l’elecció o nomenament per part de l’Ajuntament del Jutge de
Pau titular i suplent.
Atès que durant el periode establert al respecte (15 dies), s’ha presentat una candidatura com a
titular de Jutge de Pau, i una candidatura com a suplent de Jutge de Pau.
El Ple per unanimitat dels membres presents (set dels set que el componen), acorda:
PRIMER. NOMENAR a la sra. LAURA GARCIA BALUST, com a titular de Jutge de Pau de
Talarn, atès que compleix amb el requisits necessaris per l’exercici d’aquest càrrec.
SEGON. NOMENAR a la sra. XAVIER ADMELLA BAULIES, com a substitut de Jutge de
Pau de Talarn, atès que compleix amb els requisits necessaris per l’exercici d’aquest càrrec.
TERCER. COMUNICAR al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el contingut del present
acord als efectes que corresponguin.
3.-RESOLUCIONS ORGANS DE GOVERN.
El Ple resta assabentat de l’Acta de la Junta de Govern de la sessió ordinària de 02/04/2014.
El Ple rest assabentat del Decret d’Alcaldia 03/2014 de 09/04/14 de sol.licitud de subvenció al
DAR per al tractament de la vegetació en nuclis urbans vulnerables; el Decret d’Alcaldia 04/14
de 23/04/2014 d’aprovació dels plecs de condicions i convocatoria de subhasta per
l’aprofitament de pastures de Costes, Feixans i Obaga; Decret d’Alcaldia 05/14 de 23/04/14
d’adjudicació de pastures veïnals a Iban Planiol Ferrer any 2014; Decret d’Alcaldia 06/14 de
30/04/14 de sol.licitud d’ajut per a la gestio forestal sostenible 2014 per la revisió del projecte
d’ordenació de les forests de l´’ajuntament.
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4.-SANEJAMENT EN ALTA.

Ateses les competències sobre tractament i control sanitari de les aigües residuals que
l’article 5 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, regulador del text refós de la
legislació, en matèria d’aigües, i l’apartat 3.1) de l’article 66 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atorguen a aquest municipi.
Atès que l’Ajuntament de Tremp porta a terme l'assignació de l'ús de les instal.lacions
de sanejament en alta de Tremp i Vilamitjana, d'acord amb Conveni entre l'ACA i
aquell ajuntament.
Atès que l'EDAR de Tremp tracta les aigues residuals del nucli de Talarn, i al contracte
d'explotació, conservació i manteniment de les instal.lacions de sanejament, figura
expressament la gestió de les aigues residuals de Talarn.
Atés que l’Ajuntament de Talarn en sessió plenaria de data 06/03/14, va delegar en
l’Ajuntament de Tremp les competències de sanejament en alta i la gestió del sistema de
sanejament en alta corresponent al nucli de Talarn. El Ple de l’Ajuntament de Tremp en
sessió de 26/06/13 va acceptar la delegació amb certes condicions.
Vist l’acord plenari de l’Ajuntament Tremp de data 02/04/2014, pel qual es modifica la
part resolutòria de l’acord plenari de 26/06/13 de legació de competències municipals
del servei de tractament d’aigües residuals de la xarxa de sanejament de Talarn,
acceptant la delegació de les competències de l’Ajuntament de Talarn per que fa a la
gestió, conservació i manteniment de la xarxa de sanejament en alta descrita al Conveni
de data 13/12/2010 que inclou l’estació de bombament de Talarn i el col.lector que
connecta aquesta amb la xarxa de clavegueram de Tremp,
Per l'exposat, el Ple, per unanimitat dels membres legals, acorda:
PRIMER. ACCEPTAR la delegació de competencies de sanejament en alta del nucli
Talarn, en el terme acordats pel Ple de l’Ajuntament de Tremp.
SEGON. NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Tremp, a l’ACA.
5.-MODIFICACIO REGLAMENT MERCAT.
Vist l’expedient relacionat amb la modificació del Reglament Municipal per a la venda no
sedentaria al mercat setmanal i al mercat de productes agroalimentaris de proximitat, en el sentit
de modificar l’article 1 per tal de permetre la permetre la venda de pa tots els dies.
Vistos els informes que obren a l’expedient.
El Ple per unanimitat dels set membres legals, acorda:
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PRIMER. APROVAR la modificació de l’article 1 Reglament Municipal per a la venda no
sedentaria al mercat setmanal i al mercat de productes agroalimentaris de proximitat, en el sentit
de modificar l’article 1 per tal de permetre la permetre la venda de pa tots els dies.
SEGON. Sotmetre la present modificació a informació pública, amb publicació en el BOP i
Tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies perquè puguin presentar
reclamacions o suggeriments, que seran resoltes per la Corporació.
TERCER.-Considerar definitivament aprovada la modificació si transcorregut el període
d’informació pública, no es presenta cap reclamació, i en aquest cas ordenar la publicació
íntegra de l’acord, de la modificació.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per a subscriure i signar tota classe de documents
relacionats amb aquest assumpte.
6.-INFORMES D’ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa:
- Que properament es signarà el conveni definitiu amb l’Ajuntament Tremp, en relació al
subministrament d’aigua de la Ctra. De Pont de Montanyana, i així mateix convenis amb els
veïns de la C-13, que passaran a ser subministrats de forma directa per l’Ajuntament Tremp,
sense passar per l’Ajuntament de Talarn, així es com ho volien els veïns, doncs ademés tenen
lligams especials pel tema de pas de canonades, etc. Demana disculpes per les molèsties que
hagin pogut ocasionar als veïns per tal de posar en ordre aquestes instal.lacions, que van des de
les mateixa xarxa, fins a la facturació, entre d’altres, doncs no s’havia pagat mai l’aigua a
Tremp, i no se sabia qui estava connectat, es van legalitzar les instal.lacions.
- S’ha aprovat per part de la Diputació de Lleida, la instal.lació d’un parc de gimnàstica per la
gent gran.
-Agraeix a Iban Planiol i Gepo, la seva ràpida actuació per eliminar els eixams d’abelles.
-Que la Setmana Santa ha estat un gran èxit, gràcies a la implicació i participació de molta gent
en tot el procés. En nom de l’equip de govern i del consistori agraeix a tots els participants la
seva col.laboració.
7.-PRECS I PREGUNTES.
El sr. Rosell comenta que no va poder assistir als actes de setmana santa, i s’alegra molt de
l’èxit d’enguany. Continua i pregunta com està el projecte de les aigües residuals del
campament doncs ha hagut diferents aplaçaments de la reunió pendent.
El sr. Cirera, planteja diferents preguntes:
-Quan es va sol.licitar instal.lar l’antena al campanar.
-Com es que si no està rebuda l’urbanització de Manuel Carrasco, s’està fent manteniment al
voltant de la zona ajardinada.
-En relació al manteniment de la zona de dipòsits, tenia entès que era a càrrec de REPSOL.
-Quan estava a l’equip de govern es va demanar la instal.lació de bandes rugoses, i una vegada
instal.lats, ara estan tretes.
-En relació al diposit de la ctra. De Pont de Montanyana, ha tornat a baixar aigua per la
carretera; primer es va informar que era per la neteja del mateix, però ara ha tornat a baixar.
-Voldrien tenir accés a les entrades i sortides de l’alberg, doncs encara no tenen les dades.
-En relació a l’alberg, son veuen factures de despesa i enten que hauria d’haver ingressos. Fa
dos plens es va donar compte d’una factura de reparació de l’aire acondicionat del consultori,
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quan no estava espatllat, voldria saber quin es el concepte d’aquesta reparació; tot dient que
això es la segona vegada que passa, creu que haurien de ser sabedors d’aquests procediments.
-En relació al c. Font de Caps, han tingut que sentir que la causa de l’aigua als baixos de les
cases era pel deficient estat de les canonades a causa de la mala execució de les obres, raó per la
qual es va obrir el carrer per la substitució de la tuberia; si be, ara resulta que l’aigua continua
baixant i s’ha tornat a obrir el carrer per dos llocs.
-En relació a les despeses d’honoraris d’advocat per la demanda del Vicente Belloque, resulta
s’ha tingut una despesa important per la seva suspensió, i el resultat es que Vicente ha tornat a
la feina, amb un cos per l’ajuntament suportat per tots. Creu que si hi ha alguna cosa que no ha
sortit be, caldria reconeixer-ho i no passaria res.
-En relació a la transparència que l’equip de govern sempre ha manifestat que segueixen en les
seves actuacions, ara han constituït la Junta de Govern, fet pel que sempre van ser criticats, i ara
l’actual equip de govern fa el mateix i no passa res. Insisteix en que com a cap de l’oposició no
ha estat convidat, i si el sr. Rosell.
El sr. Alcalde contesta en relació a les preguntes anteriors:
-Creu de justicia realitzar cert manteniment de la zona de Manel Carrasco, on viuen uns veins
des de fa molts anys.
-Pel que fa al manteniment de la zona dels diposits de REPSOL, l’empresa no efectua cap
manteniment. Si s’enrecordes del conveni que va signar, no farien aquestes preguntes.
-Pel que fa a les bandes rugoses, es un tema que ja s’ha tractat en diferents plens, no es van
reure, van desapareixer. En breu, hi haurà el que ha d’haver per accedir a Talarn.
-Pel que fa a la ctra. De Pont de Montanyana, aquesta vegada ha sobreixit el diposit per que la
boia es va engarxar. El important es tenir el control de l’aigua, el millor que tenia que haver fet
era la legalització de les instal.lacions.
-Pel que fa a les entrades i sortides, ja disposaran de les dades corresponents a ingresos i
despeses. La finalitat de l’alberg es pública, com la dinamització de la població i creació de
llocs de treball. Ara ha treballat una persona a mitja jornada i els restaurants treballen també, ara
hi ha trenta i pico persones i el cap de setmana està ple.
-Pel que fa al C. Font de Caps, el que no entèn com es va poder certificar una obra en les
condicions que es va fer, i també les obres d’instal.lació del gas, com el rebentó que s’ha
arreglat; pel que fa a l’obra feta funciona perfectament, el problema ve de la part que no s’ha
actuat.
-En relació al tema de Vicente, l’assumpte s’ha explicat per tots els mitjans possibles; pel seu
coneixement s’acaba de saber que ha tornat a recorre davant el TSJC, i li han admes, tot dient
que de tot plegat estarà informat.
-Pel que fa a la factura que fa referencia, ja li farà arribar.
-En relació a la creació de la Junta de Govern. Li recorda que l’anterior legislatura les juntes
eren a porta tancada, es feien els plens cada dos mesos, i ara es fan cada mes; ara practicament
no hi ha decrets, i si hi ha sòl es per demanar ajuts; en l’anterior legislatura, rebien les actes i
convocatòria amb 48 hores cada dos mesos, i tenien que examinar totes les actes i molts decrets.
Mai havien estat convidats a les juntes, ara sí; pel que fa a qui ha de venir cal que ho aclareixi el
seu grup. Actualment es fan les juntes cada quinze dies alterns i no coincidència amb els plens,
a no ser que hagi aplaçaments.
-Pel que fa a la reunió amb Endesa, s’ha aplaçat per que l’arquitecte no podia assistir, i si no hi
ha cap canvi, està prevista pel proper 14 de maig, i portaran el projecte o memoria.
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.
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