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ACTA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
TALARN EL 6 D’OCTUBRE DE 2015.
Talarn, 6 d’octubre de 2015.
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

SRA. INES MORE TOLO
SR. ALEX GARCIA BALUST
SR. XAVIER ENSENYAT COLOMER
SR. ALBERT VERGARA FUSTE,
SR. ANTONI CIRERA MIR
SR. ANGEL MARTINEZ MORENO

assistits per la secretaria de la Corporació Núria Ballabriga i Puértolas, que dona fe de l’acte.
Sessió Ordinària13/2015. Hora inici: 20.30 h. Hora final: 21.00 hores.
ORDRE DEL DIA:
1.-APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS.
2.-CONEIXEMENTS I ASSABENTATS.
3.-LLICENCIES, AUTORITZACIONS I ACTIVITATS.
4.-APROVACIO FACTURES.
5.-APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2014.
6.-DECRETS D’ALCALDIA.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
8.-DESPATX D’ASSUMPTES, PRECS I PREGUNTES
1.- APROVACIO ACTES SESSIONS ANTERIORS.
Vista l'acta de la sessió ordinària de 04/08/2015 i extraordinària de 02/09/2015. El Ple, per
unanimitat amb 7 vots a favor (grup Per Talarn i grup CIU), acorda la seva aprovació.
2.-CONEIXEMENTS i ASSABENTATS.
2.1.-El Ple resta assabentat:
-

-

Del Servei de control qualitat aigües de la Diputació de Lleida, informe de resultat analític
de data 12/08/15 de control a xarxa distribució Cra. Pont de Montanyana, de 12/08/15 de
control canella Talarn, ambdos amb qualificació d’apta pel consum.
Del Servei de control qualitat aigües de la Diputació de Lleida, analisiperiodic piscina mes
agost, amb qualificació de conforme amb les especificacions del RD 742/2013.
De l’Agencia de Salut Pública, acta d’inspecció i suport tècnic piscines públiques pel
desenvolupament de les funcions de control de piscines d’us públic; fent menció de
diferents mesures correctores.
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Del Consell Comarcal Pallars Jussà, control del sistema de cloracio dels diferents punts de
subministrament del mes de juliol i agost.
De la Diputació de Lleida, l’atorgament de subvenció de 7.500€ per finançar el servei de
salvament i socorrisme 2015.
De la Diputació de Lleida, l’atorgament de subvenció de 9.500€ per finançar les despees per
al funcionament del consultori local de Talarn.
De la Direcció General d’Administració Local, notificació de la Resolució de finalització de
la convocatòria de compensacions econòmiques a favor d’ajuntaments per que abonn
retribucions a determinats càrrecs electes 2015.

3.-LLICENCIES, AUTORITZACIONS I ACTIVITATS.
3.1.CONCEDIR a ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SL, llicència urbanística per
realitzar obres reforma de la línia aèria 25 kV derivació a CT 6974, consistent en la substitució
d’un tram de línia aèria amb tres suports de fusta (un d’ells amb seccionador), per a nou tram
aeri amb dos suports metàl.lics (un d’ells amb seccionador i l’altre amb fusibles i conversió a/s),
d’acord amb el projecte signat per l’enginyer tècnic industrial Carlos Romero March, visat pel
seu col.legi professional i direcció d’obres signada per l’enginyer tècnic industrial Luis
Jimenez, havent de donar compliment a les següents condicions:
-

-

-

-

-

-

Caldrà donar compliment en l’àmbit de l’activitat preventiva a allò que diu la llei 31/1995
de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, la seva modificació per llei 54/2003 de
12 de desembre i el reglament que la desenvolupa RD 39/1997 i la seva modificació RD
604/2006.
La ubicació del contenidor de runes haurà d’estar col.locat front la parcel.la a on es duen a
terme les obres. No podrà invair ni destorbar l’entrada i sortida de vehicles i persones de les
finques lindants. S’haurà de senyalitzar degudament tant de dia com de nit. En cas de voler
tallar-se el trànsit per la via pública, s’haurà de notificar a l’ajuntament amb antelació
suficient.
Únicament poden executar-se les obres sol·licitades; qualsevol modificació en les obres a
executar i que no estiguin contemplades en la documentació aportada, caldrà comunicar-ho
a l’Ajuntament i sol·licitar una ampliació de llicència si s’escau.
Que les runes generades durant l’execució de l’obra hauran de dur-se a abocador autoritzat,
i en tot moment donar compliment al Decret 161/2001 i el Real Decret 105/2008, d’1 de
febrer , pel que es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.
S’adoptaran les mesures necessàries de protecció de la via/camí. Tots els elements de la
via/cami que resultin afectats (paviments, etc.) s’hauran de reposar i amb condicions
adequades amb càrrec al promotor. En el cas d’haver-se de desmuntar algun element es
sol·licitarà prèviament a l’Ajuntament amb una memòria raonada.
La llicència caducarà per no haver començat les obres en el termini d’un any des de la data
de concessió i per no haver-les acabat abans de tres anys; les pròrrogues oportunes es
lliuraran d’acord amb el que disposi la normativa urbanística vigent en cada moment.
APLICAR l'import de 309,95 € en concepte d’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, es estricta aplicació de l’ordenança fiscal vigent. La llicència no es considerarà
concedida fins que no s’hagi abonat el corresponent.

3.2.Vista lasol.licitud de llicència de gual permanent,
Atès que el local te capacitat per l’entrada/sortida de vehicles, i vistos els corresponents
informes, per unanimitat s'acorda:
AUTORITZAR la concessió de la següent llicència de gual permanent:
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LOCAL
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CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA DE GUAL PERMANENT:
-

La llicència s’atorgarà a precari per raons d’interès públic, d’urbanització i d’ordenació
del trànsit.
La llicència té caràcter discrecional i podrà ser revocable temporal o definitivament per
necessitat d’urbanització, de regulació del trànsit, o altres d’interès públic.
L’Ajuntament es reserva la facultat d’efectuar les modificacions que consideri
necessàries, per canvi de circumstàncies en la via pública o per raons d’interès públic,
previ informe tècnic i audiència de l’interessat, sense haver-hi lloc, en cap cas, a
indemnització o compensació de cap mena.
- Si la llicència es revoqués definitivament, les actuacions de reposició aniran a càrrec de
l’Ajuntament.
- La llicència de gual comporta automàticament la comunicació de llicència d’obres quan
aquestes siguin necessàries per a l’adequació o senyalització del gual corresponent,
d’acord amb les oportunes indicacions tècniques referents als elements urbans a emprar.
- L’Ajuntament, en tot moment, podrà comprovar la correcta execució de les obres del
gual així com la seva conservació.
APLICAR l’import de 35 €/anuals, en concepte de Taxa per entrada de vehicles a través de la
via pública/voreres: gual permanent-, i 24 € en concepte de Taxa per lliurament de les plaques
de gual permanent.
3.3. Vist l’escrit presentat pel Sr. Josep Coll Miro, on sol·licita la concessió de nínxol del
Cementiri municipal.
Atès l’informe favorable dels serveis municipals.
Per unanimitat dels membres legals, s’acorda:
Primer.- Concedir al Sr. JOSEP COLL MIRO mitjançant concessióels drets funeraris del nínxol
núm. 66, quart pis del Cementiri municipal, per un període de 50 anys.
Segon.- Establir com a condició per a la concessió de la titularitat dels esmentats drets funeraris
l’obligació dels seus titulars o hereus de mantenir el nínxol en perfecte ordre de conservació i
dignitat.
Tercer.- Establir l’aplicació de les taxes municipals corresponents a l'esmentada adquisició de
titularitat de drets funeraris: Taxa concessió d’un import de 559€ i Taxa per expedició de llibre
d’un import de 18€.
Quart.- Autoritzar l'alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris per a l’execució de l’anterior acord.
3.4.-AUTORITZAR al sr. IVAN TARIFA ESCAMILLA, per que realitzi els treballs necessaris
per instal.lar un punt d’abastament d’aigua d’ús agrícola (6m3/mes) a la parcel.la 89 del polígon
3 (terme Tremp), d’acord amb les següents condicions:
-Seran al seu càrrec totes les despeses tant de construcció i instal.lació, com de manteniment des
de l’arqueta de connexió.
-L’Ajuntament de Talarn, comprovarà la connexió realitzada i instal.larà el comptador. Es
prohibeix expressament la manipulació o qualsevol altra acció a les instal.lacions generals de la
xarxa; serà a càrrec del sol.licitant, qualsevol despesa derivada de l’alteració el servei de
subministrament d’aigua a la resta d’usuaris a causa dels treballs de construcció, instal.lació i
connexió sol.licitats, i inclús per actuacions i/o treballs que no hagin estat autoritzats.
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-Serà responsabilitat del sol.licitant el manteniment de la canonada des del comptador aigües
avall fins el destí final del subministrament.
-L’Ajuntament de Talarn, es reserva el dret de suprimir o disminuir el cabdal d’aigua a
subministrar en el supòsit que es produeixin dificultats per garantir en condicions necessàries el
subministrament d’aigua als disseminats de la Ctra. De Pont de Montanyana.
-La present autorització resta condicionada a més, a la signatura de conveni amb l’ajuntament
de Tremp, al tractar-se de finca emplaçada al terme municipal de Tremp; així mateix, es
responsabilitat de sol.licitant, l’obtenció de les autoritzacions i llicències que siguin necessàries.
CONCEDIR al sr. IVAN TARIFA ESCAMILLA autorització per la connexió a la xarxa de
subministrament d’aigua potable de la Carretera de Pont de Montanyana, d’ús agrícola
(6m3/mes) a la parcel.la 89 del polígon 3 (terme Tremp), i aplicar l’import de 675€ en concepte
de dret d’alta d’us agrícola d’acord amb l’Ordenança Fiscals reguladora de la Taxa per
subministrament d’aigua potable de Talarn.
4.-APROVACIO FACTURES.
Vista la relació de factures num. 07/2015, que recull des de la num.545 a la 763 per un import
total de 172.878,13€. Prèvia deliberació i detingut examen de la mateixa, s’acorda la seva
aprovacióper majoria absoluta de 5 vots a favor (Per Talarn) i 2 vots en contra (CIU), amb
excepció de la factura de les obres del molí amb la que sí estan d’acord.
Intervencions: El sr. Cirera, exposa que no poden aprovar la relació de factures, per que el mes
passat va haver una factura important i ara saben que no s’ha fet l’obra, en canvi ja es va
col.locar a la relació anterior i no veuen correcte que es faci així. L’Alcalde pregunta de quina
factura es tracta; la secretaria comenta que aquella factura estava inclosa a la relació passada i
avui s’ha d’aprovar altra relació de factures. El sr. Cirera contesta que ja ho sap, però no està
conforme amb la forma i el mes passat no ho sabia. L’Alcalde pregunta si es tracta de la factura
de la calefacció de l’ajuntament; el sr. Cirera contesta que sí, i en aquest cas si l’obra no estava
feta, es podia haver esperat a incloure la mateixa al mes següent; l’Alcalde contesta que potser
hi havia presa per justificar una subvenció; continua el sr. Cirera dient que ell no ho sabia per
que ningú li ha explicat; continua el sr. Alcalde explicant que parlant de memòria, es tracta
d’una subvenció programa PAES i calia justificar la mateixa a l’agost; així mateix li recrimina
que únicament vingui a examinar la documentació del ple mitja hora abans, quan disposa de
suficient temps, ja que llavors es molt difícil que puguin preguntar el que sigui necessari a
l’equip de govern o al personal de l’ajuntament.
El sr. Cirera manifesta que igual que d’altres vegades, ells preguntes i l’Alcalde contesta altra
cosa; el sr. Alcalde contesta que el que no vol es que crei confusió, doncs si això ho hagués
preguntat el mes passat, ja hagués obtingut la resposta, continua amb l’exposició del
procediment per la justificació de la subvenció. Tenen lloc interpel·lacions mútues entre el sr.
Alcalde i el sr. Cirera.
El sr. Cirera manifesta que aquesta relació de factures, puja molts diners, i també figuren
factures de la cuca de llum quan encara no s’ha celebrat, també troben elevades les factures dels
honoraris dels tècnics de les obres Molí i suposen que es degut al canvi de tècnic, doncs s’haurà
tingut que pagar dos vegades el pla de seguretat i altres coses, així mateix creu que s’ha
incrementat la despesa dels serveis tècnics; la secretaria informa que el redactor del projecte ha
facturat una factura, la direcció d’obres ha facturat una altra factura, i el pla de seguretat el paga
el contractista. El sr. Alcalde pregunta si abans els honoraris dels projectes i direccions d’obra
estaven inclosos a les factures mensuals dels serveis tècnics. El sr. Cirera contesta que no, era a
part, però ara troba el cost mensual massa elevat per les obres que es porten a terme. L’Alcalde
contesta que fins ara eren uns 700E mensuals i venien cada 15 dies, ara es cada setmana;
contesta el sr. Cirera que abans no cobrava tant i venia cada setmana. Novament s’entabla
discussió entre el sr. Cirera i l’Alcalde.
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El sr. Cirera pregunta si ha hagut excés d’obra a les obres del Molí i si s’han executat les obres
de millora. L’Alcalde contesta que no hagut pràcticament res d’excés d’obra i les obres estan
acabades, restant per tancar el contracte amb les millores, i de tot plegat es donarà compte.
5.-APROVACIÓ COMPTES MUNICIPALS 2014.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat local. El
compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària
i annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 04 d’agost de 2015,
exposat el compte general al públic en el BOP de data 10/08/2015, pel període reglamentari, no
s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
La Secretària dona lectura a les actuacions seguides fins a la data així com el dictamen emes
per la Comissió especial de comptes que diu:
“ACTA DE LA SESSIO CELEBRADA PER LA COMISSIO ESPECIAL DE
COMPTES.
A la Casa Consistorial de Talarn, a les 20.15 del dia 4 d’agost de dos mil quinze, es
reuneix la Comissió especial de comptes, sota la presidència del Sr. Alcalde Lluís Oliva
Diaz, i amb assistència del Srs. Regidors InesMoreTolo, Alex Garcia Balust, Xavier
Ensenyat Colomer, Albert VergaraFuste, Antoni Cirera Mir i Angel Martinez Moreno.
Actua de Secretària Núria Ballabriga i Puértolas.
El Sr. President obre la sessió , passant-se a tractar el punt inclos a l’ordre del dia.
UNIC. RENDICIO
L’EXERCICI 2014.

DELS

COMPTES

GENERALS

CORRESPONENTS

A

Examinats els comptes generals de l’exercici 2014, presentats pel Sr. Alcalde-President,
així com la resta de documentació que integra l’expedient.Tots els assistents han tingut
oportunitat d’examinar els comptes anuals, els justificants i l’informe d’Intervenció, i
especialment els justificants dels pagaments i els ingressos.
Vist amb especial atenció el resum dels comptes que es el següent.
BALANÇ DE SITUACIO A 31 DE DESEMBRE DE 2014
ACTIU
A) IMMOBILITZAT
Inversions destinades a l’us general
3.915.355,09
Immobilitzacions materials
366.672,35
Inversions financeres permanents
3.005,06
C) ACTIU CIRCULANT
Deutors
599.435,14
Fiances i dip. Constituïts.
7,20
Tresoreria
4.421,03
TOTAL GENERAL

4.285.032,50

603.864,37

4.888.896,87
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PASIU
A) FONS PROPIS
Patrimoni
Resultats d’exercicis anterior
C) CREDITORS A LLARG TERMINI
Deutes amb entitats de credit
Altres deutes
D) CREDITORS A CURT TERMINI
Deutes amb entitats de crédit
Altres deutes
Fiances i diposits a curt termini
Creditors pressupostaries
Creditors no pressupostaris
Administracions públiques
Altres creditors
TOTAL GENERAL

* PLE *

4.606.516,31
995.622,16
3.360.894,15
13.055,69
0
13.055,69
269.324,87
62.689,96
4.507,40
33.683,19
108.825,92
54.183,80
4.450,87
983,73
4.888.896,87

COMPTE DE RESULTATS A 31 DE DESEMBRE DE 2014
INGRESSOS D’EXPLOTACIÓ
DESPESES D’EXPLOTACIÓ
MARGE BRUT
DESPESES FINANCERES
AMORTITZACIONS I PROVISIONS
RESULTAT NET
RESULTATS EXTRAORDINARIS
RESULTAT DE LA CARTERA DE VALORS
MODIFICACIONS DE DRETS I OBLIGACIONS
RESULTATS DE L’EXERCICI

RESULTAT PRESSUPOSTARI A 31-12-14
Drets
reconeguts nets
a) operacions corrents
486.678,94
b) altres operacions no financeres
4.856,63
1.Total operacions no financeres(a+b)
491.535,57
2.Actius financers
0
3.Passius financers
0
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
491.535,57
EXERCICI
Ajustos:
4.Credits gastats financiats amb
romanent de tresoreria per a despeses
generals
RESULTAT
PRESSSUPOSTARI
AJUSTAT

474.342,53
455.293,08
19.049,45
3.714,82
32.008,52
-16.673,89
-48,07
20.000,44
4.884,45
8.162,93

Obligacions
reconegudes netes
463.299,15
131.285,08
594.584,23
0
1.700

Ajustos

596.284,23
118.138,39

13.389,73
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ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA A 31-12-14
1.(+) FONS LIQUIDS
2.(+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT
(+) De pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(+) De operacions no pressupostaries
(-) Cobraments pendents d’aplicació definitiva
3.(-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) De pressupost corrent
(+) De pressupostos tancats
(+) D’operacions no pressupostaries
(-) Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
I. ROMANENT DE TRESSORERIA TOTAL (1+2-3)
II. SALDOS DE DUBTOS COBRAMENT
III. EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT
IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS(I-II-III)
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22.801,69
517.113,78
137.340,43
341.140,72
39.847,71
1.215,08
205.928,24
34.452,78
26.305,71
156.449,74
11.279,99
333.987,23
62.680,78
15.836,68
255.469,77

El compte general de l’exercici de 2014, que correspon a la corporació, ha estat
elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següent:
- RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
- Llei 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
- Real decret 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei
d’hisendes locals.
- Ordre EHA/4042, de 23 de novembre de 2004, pel qual s’aprova el model simplificat
de la comptabilitat local i Ordre EHA/4041, de 23 de novembre de 2004, pel qual
s’aprova el model normal de la comptabilitat local.
- Ordre EHA 3565/2008, de 3 de desembre per la qual s’aprova l’estructura
pressupostària de les entitats locals.
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació està format pels
següents documents comptables:
- Estat de liquidació del pressupost .
- Estat d’operacions no pressupostaries.
- Estat d’endeutament.
- Estat de tresoreria.
Documentació complementària:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat local.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l’entitat local a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de
l’entitat bancària. en cas de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris
s’aportarà l’oportú estat de conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat
local que tingui atribuïda la funció de comptabilitat.
Cal tenir en compte l’informe de secretaria-intervencio relatiu al compte general de la
corporació corresponent.
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Convé considerar el que disposen l’article 212 i següents del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
A la vista de tota la documentació presentada, la Comissió Especial de Comptes acorda,
amb 5 vots favorables i 2 abstencions, DICTAMINAR favorablement:
1. Sotmetre al Ple l’aprovació del compte general de l’exercici 2014.
2. Mitjançant l’edicte en el BOP i en el tauler d’anuncis de la corporació, el compte
general s’exposarà públicament durant un termini de quinze dies, a fi que durant aquest
temps i vuit dies més es puguin presentar per escrit les reclamacions, les esmenes i les
observacions oportunes, que seran resoltes per la mateixa Comissió Especial de
Comptes.
Intervencions: El sr. Cirera, exposa que la seva abstenció serveixi per que s’aclareixin
alguns aspectes de la comptabilitat; així mateix el sr. Moreno, exposa que la seva
abstenció ve donada per que no formava part de l’anterior legislatura. Continua el sr.
Alcalde dient que agraeix expressament al personal de l’ajuntament per la feina feta i
l’esforç per presentar els comptes cada vegada amb més antelació. El sr. Cirera
manifesta respecte la votació que no es normal que es voti a favor membres no hi eren a
l’anterior legislatura.
No havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President aixeca la sessió a les vint trenta
hores del mateix dia. En dono fe. La Secretaria. El President.”
Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de comptabilitat
per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el
contingut.
D’acord amb l’exposat, el Ple per majoria absoluta amb 5 vots a favor (Per Talarn) i 2 vots en
contra (CIU), s’acorda:
PRIMER. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 2014 , integrats
pel la Liquidació del pressupost, l’estat de tresoreria, l’estat de l’endeutament i l’estat
d’operacions no pressupostaries.
SEGON. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fin d’exercici de la pròpia entitat.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus saldos, a
favor de l’entitat local a fi d’exercici i agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas
de discrepància entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
concil·liació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui atribuïda la funció
de comptabilitat.
TERCER. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2014 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.
6.-DECRETS D’ALCALDIA.
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El Ple resta ASSABENTAT del:
-Decret d’Alcaldia 22/2015 de 03/08/2015, d’inici procediment protecció legalitat urbanística
per executar obres sense llicència urbanística per part de la sra. Esther Cairat a la parcel.la 220
del polígon 7.
-Decret 23/2015 de 07/08/2015, de sol.licitud d’ajut per la instal.lació de reguladors horaris a
diferents punts de l’enllumenat públic.
-Decret 24/2015 de 13/08/2015, d’aprovació de la 1a. I unica certificació d’obra de la
Rehabilitació de l’antic molí d’oli i forn de pa i recuperació del pou de gel.
-Decret 25/2015 de 28/08/2015, que resol executar l’actuació per a la qual s’ha demanat l’ajut
d’adequació de la il.luminació exterior.
-Decret 26/2015 de 02/09/2015, pel que es concedeix a Iban Planiol, una pròrroga de la llicència
per a l’ús privatiu de la superfície mínima de la parcel.la municipal 10 del polígon 6, on te
instal.lades 300 arnes.
El Ple CONVALIDA/RATIFICA perunanimitat:
-El Decret 27/2015 de 02/09/2015, pel que es resol establir un marc de col.laboració
interadministrativa entre l’ajuntament i el consell comarcal per l’execució de l’actuació inclosa
al Pla d’actuacions de condicionament i arranjament de la xarxa veïnal i rural de camins del
Pallars Jussà; essen l’actuació: Camí masies dels Nerets i Camí Vell de Talarn.
7.-INFORMES D'ALCALDIA.
El sr. Alcalde informa del següent:
-

-

-

-

Durant el mes de juliol i agost, han posat en contacte a una empresa amb el Consell
Comarcal Pallars Jussà, per dotar d’activitat al CITA, les reunions segueixen i espera
que arribin a bon port.
Es confirmarà, però avança que el proper 23 d’octubre tindrà lloc la inauguració de
l’exposició organitzada pel Mº de Defensa i l’Ajuntament de Talarn per donar a
conèixer els inicis del campament militar amb motiu de la commemoració de
l’aniversari, amb 23 plafons informatius i d’altre material de l’exercit; agraeix
especialment la col.laboració i implicació de l’AGBS, del sr. Emilio Maldonado i de la
Meritxell Morgo pel seu treball; afegeix que l’exposició baixarà a Talarn i potser es
portarà a altres llocs.
A final de mes sembla que finalitzaran les obres de la Central Hidroelectrica de Talarn, i
es muntarà l’exposició, i en conseqüència serà visitable.
En relació a l’Associació Geoparc, i el projecte ha estat presentat davant de la Unesco,
al que s’ha unit Talarn junt a altres municipis i comarques.
S’ha iniciat el curs de ioga, amb un gran èxit de participació, tot felicitant a la Ines per
la seva gestió.
Explica les gestions que el Xavier ha realitzat en relació a la idea de dotar als vehicles
de l’àrea bàsica de salut d’un equip de desfibril·lador, que ha traslladat al Consell,
ajuntaments, ABS i gràcies al plantejament efectuat es podrà disposar d’aquest servei
els vehicles. Agraeix al sr. Ensenyat la seva tasca i que hagi sabut difondre aquesta
necessitat.
Que han finalitzat les obres de l’antiga claveguera que anava al barranc, que sempre hi
havia pous embossats a sota de la carretera, mitjançant una nova conducció.
La poda d’arbres aquest any estarà gestionada directament per l’ajuntament i a tal efecte
s’ha contractat una persona un mes; d’altres anys, s’havia col.laborat amb l’empresa
Shalom, si bé aquest any s’ha decidir repartir recursos, ja que aquesta empresa ha fet
una actuació important amb la senyalització, gràcies amb l’ajut de la Diputació.
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Agraeix als veïns per la seva participació als actes de la festa major, i també la
col.laboració desinteressada en l’acolliment dels actes als nens de l’associació
oncolligat que va tenir lloc a l’alberg; no obstant, va trobar a faltar implicació veïnal, si
bé en tot cas agraïment als que hi van ser, fa extensiu l’agraiment a la colla dels diables,
al Josep Capdevila, personal de l’alberg i corporació.

8.-DESPATX D’ASSUMPTES, PRECS I PREGUNTES
El sr. Cirera demana que no voldria que tornes a passar el de l’anterior ple, doncs un Alcalde no
te dret a dir a cap regidor que s’aixequi de la cadira, ja que tenen el mateix dret que qualsevol
altre a estar allà, continua dient que quan van entrar ells també van tenir un nombre de vots
similar i mai van sentir res semblant.
El sr. Cirera insisteix en demanar els comptes de la festa major 2014, també volen saber com
han sortit els comptes de la piscina amb la nova contractació; també volen la informació que
venen demanant des de fa dos anys respecte dels comptes de l’alberg, doncs els veïns sol tenen
coneixement del que s’ha explicat al butlletí (subvenció per les obres i despesa de vint-i-dos mil
euros) però els veïns han de saber que també ha hagut despesa al 2015 que sobrepassa els
cinquanta mil euros; també pregunta pel destí de la subvenció pel manteniment del consultori.
Es disculpa per no haver pogut assistir el ple extraordinari passat, però havia de marxar per un
assumpte personal.
El sr. Alcalde aclareix, que en cap moment va dir res en relació al nombre de regidors, doncs
tots els vots mereixen el seu respecte. Afegeix pel que fa als comptes de la festa major 2014 que
ja van ser lliurats; contesta el sr. Cirera que no per que eren del 2013; continua l’Alcalde dient
que es lliuraran junt amb els del 2015; a grans trets son menys setze mil euros; continua
exposant que també seran lliurats els comptes de la piscina, cal fer balanç per tenir-ho en
compte cara al preu del canon del proper any, tot ponderant diferents barem per millorar el
servei; pel que fa al centre de cost de l’alberg ha de sortir ja, per que pròximament hi haurà una
reunió amb la Congregacó per negociar novament el lloguer de l’alberg; i pel que fa a la
subvenció de manteniment del consultori, la despesa ha d’estar relacionada amb aquestes
tasques, incloent les hores de personal per aquestes feines, tot seguint les bases de convocatòria
per l’aprofitament de la subvenció.
Continua el sr. Alcalde dient en relació a l’alberg, que no vol avançar números, però seria fàcil
dir que ha hagut un creixement d’una activitat del 3000%, però es partia de 0; les xifres de
l’alberg no son rentables al 100%, però s’està en el camí; es pretén centralitzar activitat, com
per exemple el ioga, i utilitzar aquelles instal.lacions que estan en funcionament per optimitzar
els recursos, i no prioritzant únicament la viabilitat econòmica, i aconseguir que sigui un local
social, de trobada i participació per la població; creu que son unes instal.lacionsexcel.lents, amb
uns treballadors excel.lents i si es dota de més recursos i activitats, l’alberg deixarà de ser un
problema econòmic per passar a ser un benefici per la població; afegeix que si es contessin les
instal.lacions en funcionament actuals, tampoc trobaríem rentabilitat i creu que l’alberg ha de
tenir aquesta consideració.
Informa que el proper cap de setmana tindrà lloc la Cuca de Llum i Correpallars, amb entrega
de premis, i arribaran les invitacions.
En relació a les invitacions a la inauguració de les obres de la Pl. Del Molí, afirma que l’errada
no va ser de cap treballador i assumeix la culpa, continua dient que no va haver cap pretensió de
deixar de banda a ningú, va ser una errada ocasionada per la tramesa via correu electronic de
totes les invitacions, no es va fer cap en paper. Demana disculpes per l’errada, i per la cuca
rebran les corresponent invitacions en paper.
En relació als actes de Sant Martí, tots tindran lloc el dissabte: fira, temàtica terra de corder amb
una demostració d’aprofitament del corder, dinar, i espectacle de circ, i diumenge tindrà lloc la
missa, el concert d’orgue i una mica d’aperitiu.
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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.

