ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 10 D’ABRIL
DE 2019
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19:30 hores
Hora d’acabament: 20:30 hores
Membres assistents: Jordi Altieri Montserrat (PDeCAT), Francesc Virós Jantorre (PDeCAT),
Joan Josep Abellà Iglesias (PDeCAT ), Jordi Abrantes Vidal (PDeCAT), Joan Cosme Fondevila
Peró (ERC AM)
Membres absents: Gerard Sabarich Fernàndez-Coto, (PDeCAT) i Eugeni Freixa March (ERC-AM
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
Presideix la sessió el regidor i Primer Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Altieri Montserrat per delegació
expressa feta pel Sr. Alcalde segons resolució Nº 35/19 DE 08.04.2019 d’acord amb el que es
disposa als articles del 43 al 48 del Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals,
per l’absència del Sr. Alcalde per causa de la malaltia i ingrés hospitalari del seu pare.
ACORDS:
1.-ACTA DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Es presenta a l’aprovació dels assistents els esborranys de les actes de les sessions del Ple
Ordinari de 27.11.2018 i del Ple Extraordinari de 10.01.2019
Vist que s’ha tramés els esborranys de les actes a tots els regidors presents, no es fa la seva
lectura atès que estan assabentats del seu contingut.
Per 4 vots a favor dels regidors del grup de PDeCAT i el vot en contra del regidor d’ERC-AM per
les raons que han indicat en anteriors sessions s’aproven les actes presentades
2.- APROVACIÓ DECRETS FACTURES
Es posa en coneixement dels assistents la relació de factures corresponents al mes de juliol a
desembre de 2018. Els assistents se’n donen per assabentats.
El Sr. Joan Cosme Fondevila fa constar la seva discrepància en el concepte i la decisió respecte
algunes factures de les presentades com les relatives al petit homenatge que es fa a les
parelles que celebren les seves noces d’or, més tenint en compte que, segons el seu parer,
aquests homenatges es fan a uns matrimonis si i a altres no, la qual cosa fa mal pensar,
El Sr. Jordi Altieri respon que el criteri és el de fer aquest homenatge a tothom i que, en cap
cas s’afavoreix a ningú respecte els altres.
El Sr. Secretari respon respecte l’aclariment demanat sobre el justificant de pagament d’un
ajut extraordinari a l’Escola de Música i el procediment de contractació del pagament d’una
factura relativa a les obres d’acabats interiors de l’edifici Germans Farrero.
Per 4 vots a favor dels regidors del grup de PDeCAT i el vot en contra del regidor d’ERC-AM
s’aproven les factures presentades
3- APROVACIÓ DECRETS
Es presenta a l’aprovació de la corporació la relació de decrets dictats per l’Alcaldia nºs del
104/18 al 33/19 i P34/18 al P11/19. La Corporació se’n dona per assabentada.
És ratifica el seu contingut per unanimitat dels assistents a la sessió

4.- RATIFICACIÓ DECRET LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2018
Es dóna compte als assistents del Decret 17/19, de 13 de febrer de 2019 d’aprovació de la
liquidació del Pressupost de l’exercici de 2018.
El Sr. Joan Cosme Fondevila fa constar que votarà en contra d’aquest Decret i de l’aprovació de
la liquidació per entendre, com ja s’ha manifestat en diferents ocasions al respecte d’aquesta
qüestió, que els comptes no estan prou clars i que no es fa una feina correcta i acurada en
quant a la gestió pressupostària de l’Ajuntament
Per 4 vots a favor dels regidors del grup del PDeCAT i 1 vot en contra del regidor d’ERC-AM, es
ratifica el contingut del decret 17/19.
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 3 DE RIALP
Es posa en coneixement dels assistents el contingut de la documentació tècnica referent al
Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística PAU3 de Rialp, promogut per
l’empresa Fustes Sebastia sl i redactat per l’Enginyer Tècnic d’Obres Públiques Marc Guillem
Casal, juntament amb la documentació administrativa acreditativa de la tramitació per part de
l’Ajuntament de l’expedient corresponent.
Vist el contingut de la documentació tècnica presentada i l’informe emès al respecte per part
dels Serveis Tècnics Municipals, informe ARJI 18069 de 23 d’agost de 2018 en sentit favorable
al contingut i tramitació del a documentació esmentada.
Vist que per part de l’Ajuntament de Rialp i d’acord amb el que s’estableix a l’art. 89.6 i 119.2
del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, s’ha aprovat inicialment i s’ha exposat al públic l’expedient, mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província nº 23 d’1 de febrer de 2019 i a la web municipal, constant
certificació acreditativa de la Secretaria municipal que, mentre ha durat el termini d’exposició
pública no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació al contingut de l’expedient en tràmit.
Vist allò que es disposa al DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme, la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei
d’Urbanisme i el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el reglament sobre la
protecció de la legalitat urbanística
Debatuda la proposta d’aprovació presentada així com vista la documentació que composa
l’expedient, per 4 vots a favor dels regidors del PDeCAT i l’abstenció del regidor d’ERC-AM,
s’acorda:
PRIMER: Aprovar definitivament el Projecte d’Urbanització del Polígon d’Actuació Urbanística
PAU3 de Rialp, promogut per l’empresa Fustes Sebastia sl i redactat per l’Enginyer Tècnic
d’Obres Públiques Marc Guillem Casal
SEGON: Notificar el contingut de la present resolució segons es determina en l’art. 119 del
Decret Lesilatiu 1/2010, de 3 d’agost.
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació signi
quants documents siguin necessaris per a la formalització dels acords adoptats.

6.- APROVACIÓ PLEC DE CONDICIONS I CONVOCATÒRIA LLOC DE TREBALL D’ADMINISTRATIU
Vist que la Sra. Rosa Maria Folguera Mill, treballadora d’aquest Ajuntament ha comunicat la
data de la seva jubilació la qual cosa suposarà la vacant del lloc de treball que ocupa
actualment.

Vist allò que es disposa en la Disposició transitòria 13a. del DL 1/1997, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública i la disposició transitòria 2a. del RDL 5/2015, de 30
d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, es
posa en coneixement dels assistents que, segons Decret 37/19, s’ha aprovat la convocatòria i
les bases reguladores del procés selectiu per a la provisió definitiva, mitjançant el sistema de
concurs –oposició lliure, d’una plaça d’administratiu/va d’administració general de la plantilla
de personal funcionari de l’ajuntament de Rialp.
Vist el contingut de la documentació que composa l’expedient, així com la resolució de
l’alcaldia esmentada, la qual es dona per reproduïda, per unanimitat dels membres assistents a
la sessió es ratifica el contingut de la resolució adoptada.
7.- INFORMES DE L’ALCALDIA
No se’n formulen
8.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen
I, sense més assumptes a tractar, es dona per conclòs l’acte essent les 20.30 hores

