ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT
AL DIA 2 DE JULIOL DE 2019.
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 21:00 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (Junts per Catalunya Rialp), i els
regidors Jordi Altieri Montserrat (Junts per Catalunya Rialp), Jordi Abrantes Vidal (Junts per
Catalunya Rialp), Francesc Viròs Jantorre (Junts per Catalunya Rialp),i Maria Lozoya Ardiaca
(Junts per Catalunya Rialp), Daniel Llopis Giralte (Fem Municipi Rialp-ERC-AM) i Ahika
Jaeschke Tripiana (Fem Municipi Rialp-ERC-AM)
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
Assumptes tractats i acords adoptats:
1.-APROVACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL.
L’Alcalde exposa que aquest és el primer Ple de la nova legislatura i que aquesta ha d’iniciar-se
amb l’aprovació del cartipàs municipal.
Seguidament indica que, si tots els assistents estan conformes, es procedirà a la explicació de
les propostes i ratificació de Decrets d’Alcaldia que es presenten i, una vegada finalitzada la
seva exposició es procedirà a la seva votació.
Els assistents mostren la seva conformitat a la proposta i, seguidament, es procedeix a
l’exposició de les propostes que es presenten al Ple:
1.1.- Periodicitat sessions del Ple:
L’Alcalde exposa que, atès el que es disposa a l’article 46.2 de la Llei 7/85 de Bases del Règim
Local, el 95.a de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el 78.1 del R.O.F. (RD
2568/86).
les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es duran a terme cada tres mesos, segons
estableix la normativa de règim local més els Plens Extraordinaris que sigui necessari convocar
per resoldre assumptes urgents que es puguin demorar.
Atenent la data de constitució de l’Ajuntament, el primer ple ordinari correspondria celebrarse en la primera quinzena del mes de setembre quedant pendent de determinar quina serà la
data de celebració.
1.2.-Comissió Especial de Comptes.
La normativa de règim local estableix la existència de la Comissió Especial de Comptes segons
l’art. 116 de la Llei 7/85, 58 del DL 2/2003, 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya , art. 46 del RDL 781/86 i altres disposicions
concordants
La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per representants de tots els grups polítics
que composen la Corporació en proporció al nombre de regidors. El Sr. Alcalde proposa que,
atesa la importància que té pel funcionament de l’Ajuntament el control econòmic i la gestió
dels Pressupostos, la Comissió de Comptes estigui formada per tots els regidors de
l’Ajuntament, sota la presidència de l’Alcaldia,

1.3.- Nomenament membres Comissió de Govern i dels Tinents d’Alcalde.
L’Alcalde dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 51/19 DE 25.06.2019, pel qual, de
conformitat a l’establert als arts. 21.2 i 23.3 de la Llie 7/85, de 2 ‘abril, reguladora de les bases
de règim local i arts. 55 i 56 del Decret Legislatiu, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya, es nomena com a Tinent d’Alcalde el Sr. JORDI ALTIERI
MONTSERRAT
1.4 Comisió de Govern
El Sr. Alcalde proposa l’establiment de la Comissió de Govern que estarà formada per l’Alcalde
en qualitat de President, assistint-hi com a membres els regidors del grup de PDECAT de
l’Ajuntament
1.5 Responsables de regidories
L’Alcalde exposa que determinades matèries estaran gestionades per un regidor sense que
això suposi una delegació expressa de competències en els termes establerts a l’art. 56 DL
2/2003, 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya. En aquest sentit es dóna compte del Decret d’Alcaldia nº 52/19 DE 25.06.2019
pel que s’efectuen les següents delegacions:
Relació de matèries i regidor responsable:
JORDI ALTIERI MONTSERRAT: OBRES, URBANISME I ESPORTS
JORDI ABRANTES VIDAL: MEDI NATURAL, GESTIÓ DE RECURSOS FORESTALS I RAMADERIA.
FRANCESC VIRÒS JANTORRE: CULTURA, ENTITATS I TURISME.
MARIA LOZOYA ARDIACA: SALUT PÚBLICA I BENESTAR SOCIAL
1.6.- Remuneracions i dietes a regidors per assistència a reunions i sessions.
L’Alcalde exposa que les Bases d’execució del Pressupost ja estableixen les dietes i
remuneracions als regidors per assistència a sessions, per la qual cosa les modificacions
s’inclouran en les bases d’execució del pressupost de l’any 2020, fent constar la seva
retroactivitats a la constitució de la nova legislatura
1.-Quilometratge: Per despeses de viatge: regidors i personal laboral
-0,33 € per quilòmetre.
.-Dietes Alcaldia i regidors Les “dietes” a què tenen dret per l’estança fora de la localitat els
Senyors Alcaldes i Regidors es fixen en els següents imports:
- 80,00 € dieta sencera
- 50,00 € mitja dieta
Aquestes dietes seran aplicables quan el regidor no tingui aprovada la dedicació exclusiva a
l’Ajuntament.

Assistència a Ple
55,00 €
Assistència Àrees treball
55,00 €
Comissions de govern
55,00€
Comissió especial comptes 55,00 €
1.7.-CÀRRECS DE CONFIANÇA. EQUIP TÉCNIC I JURÍDIC
L’Alcalde exposa que, en relació amb els càrrecs de confiança de la Corporació ,es proposa
formar l’equip tècnic de l’Ajuntament amb la següent estructura:
Assessoria tècnica
MIRIAM VIDAL BABOT per obra Civil
Arquitecte superior
CHISTIAN LLADÓS GALLART per obra pública.
Arquitecte Superior
Assessoria jurídica
Es manté en el servei jurídic de Rodriguez Advocats amb oficina a Lleida.
Debatudes les propostes presentades al punt únic de l’ordre del dia, s’obté el següent resultat:
Cinc vots a favor dels cinc regidors de Junts per Catalunya Rialp
Dos
dels regidors de Fem Municipi Rialp-ERC-AM.
Atès el resultat obtingut, per majoria de vots favorables s’aprova el Cartipàs Municipal.
2.- CALENDARI DE FESTES LOCALS PER A 2020
Es posa en coneixement dels assistents el contingut de l’escrit rebut del Departament de
Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya en el què, d’acord amb el que
s’estableix en el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, el Departament fixarà les dues festes locals
del calendari laboral d’acord amb les propostes presentades pels respectius municipis.
Vist el contingut de l’escrit rebut es presenta la proposta següent respecte les festes locals
DIA 25 DE FEBRER. CARNESTOLTES
DIA
DE SETEMBRE. SANT COSME I SANT DAMIÀ.
Debatuda la proposta i per vots a favor i s’acorda
PRIMER: Proposar com a festes locals del municipi de Rialp per a l’any 2020 les següents:
DIA 25 DE FEBRER. CARNESTOLTES
DIA
DE SETEMBRE. SANT COSME I SANT DAMIÀ.
SEGON: Donar trasllat del contingut de la present resolució al Departament de Treball, Afers
Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes

3.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NNSS DE PLANEJAMENT DE RIALP:
Ampliació de la Zona Industrial I. Desenvolupament del PAU 4.
Es presenta a l’aprovació dels assistents la documentació que composa la proposta de
modificació puntual de les NN SS de Planejament Municipal PAU 4, per a l’ampliació de sol
urbà industrial amb la requalificació d’una única parcel·la actualment qualificada com a sol
rústic per a qualificar-la com a sol urbà industrial d’ampliació del PAU3.
Es presenta informe favorable emès per la Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental del
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya al document inicial estratègic així com
informe favorable dels serveis tècnics municipals.
Vistos el contingut de la documentació rebuda i els informes emesos pels serveis tècnics
municipals i pels organismes competents al respecte, per unanimitat dels set membres de la
corporació assistents a la sessió, majoria suficient per a l’adopció dels acords s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Planejament Municipal
PAU 4 per a ampliació de sol urbà industrial amb la requalificació d’una sola parcel·la per a
ampliació del PAU 3
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació signi quants
documents siguin necessaris per a la formalització i tramitació dels acords adoptats
4.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NN SS DE PLANEJAMENT DE RIALP, EN RELACIÓ ALS
PARÀMETRES COMUNS D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ.
Es presenta a l’aprovació dels assistents la documentació que composa la proposta de
modificació puntual de les NN SS de Planejament Municipal en relació als paràmetres comuns
d’ordenació de l’edificació.
Vist el contingut de la documentació rebuda i els informes emesos pels serveis tècnics
municipals, per unanimitat dels set membres de la corporació assistents a la sessió, majoria
suficient per a l’adopció dels acords, s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual de les NN SS de Planejament municipals
en relació als paràmetres comuns d’ordenació de l’edificació.
SEGON: 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.
I sense més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió a les 21:00 hores del dia de
l’encapçalament, estenent-se la present Acta que com a Secretari en dono fe.

