ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 28
DE SETEMBRE DE 2011. 4/11
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Hora d’acabament: 22 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els regidors
Jordi Altieri Montserrat (CIU), Marc Farré Cuñat (CiU), Jordi Abrantes Vidal (CiU),
Montserrat Albiñana Riera (CiU), Francesc Virós Jantorre (CiU) i Joan Josep Abellà
Iglesias (CiU)
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.

1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de les actes del Ple de la
Corporació nº 2/11 de Constitució del nou Ajuntament i 3/11 d’aprovació del Cartipàs
municipal
Vist que s’ha tramés l’esborrany de l’acta de referència a tots els regidors presents, no
es fa la seva lectura atès que estan assabentats del seu contingut
Per unanimitat dels assistents s’aprova l’acta de la sessió.

2.- DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dona compte (Art. 42 del ROF) de la relació dels Decrets d’Alcaldia des del
núm. 20 al 71 i del P al P La relació ha estat lliurada anticipadament a tota la
Corporació per la qual cosa no se’n fa lectura.
Els regidors no manifesten desacord en cap decret de la present relació
3.-RELACIÓ DE FACTURES.
A la convocatòria de la present sessió s’ha lliurat les relacions de factures següent:
Relació núm. 02/2011 per import de euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 02/2011 per import de euros

4.- APROVACIÓ AL·LEGACIONS PUOSC 2012

Es comunica als assistents que, per part del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya s’ha procedit a l’aprovació inicial de la formulació de
l’annualitat de 2012 del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. En relació amb
aquesta aprovació i atenent al termini establert per a la presentació d’al·legacions al
seu contingut així com a les necessitats d’efectuar actuacions en infrastructures del
municipi que actualment no compten amb finançament es presenta la proposta de
formular al·legacions d’acord amb el següent detall:
-

-

Inclusió d’una nova obra, anomenada RENOVACIÓ PAVIMENTACIÓ VORERA
carretera C-13 Tram Casa Quimet-Benzinera, amb un pressupost de 60.000,00
euros
Demanar canvi d’obra de l’obra inclosa en l’annualitat de 2012 anomenada
REHABILITACIÓ DE L’ESTUDI DE RONÍ, per l’obra anomenada. Amb un pressupost
de 17.265,43 euros

Vist el contingut de la proposta presentada, per vots a favor, s’acorda
PRIMER: Aprovar la presentació d’al·legacions a la formulació de l’annualitat del
PUOSC 2012 d’acord amb la proposta de resolució presentada
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
5.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS I ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS
El Sr. Alcalde exposa als assistents la necessitat de modificar i actualitzar les diferents
ordenançes vigents en l’actualitat, per la qual cosa formula la següent proposta de
resolució:
1.- REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA
D’ESTABLIMENTS D’ACTIVITATS INCLOSES A L’ANNEX III
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: Mantenir el text en tots els seus extrems substituïnt
totes les referències a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la Intervenció Integral de
l’Administració Ambiental per la Llei 4/2004, d’1 de juliol de Prevenció i Control
Ambiental de les Activitats, atès que aquesta darrera va derogar la Llei 3/1998.
2.- TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: Modificació de l’art. 6 de la Ordenança quedant de la
següent manera:
“”Artícle 6.- Quota Tributària
6.1 Llicència d’activitat……………………………………. 100,00 €
6.2 Canvi de Titularitat……………………………………. 50,00 €

Aquesta quota no inclou les despeses de la publicació dels edictes que corresponguin
per a cada activitat i que aniran a càrrec del sol·licitant””
3.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: Modificació de l’article 7è de la Ordenança quedant de
la següent manera:
“”Artícle 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’artícle anterior s’estrucutra en els epígrafs següents:
7.1 Certificats de padró d’habitants vigent…………………………………
2,00 €
7.2 Altres certificats…………………………………………………………………….
4,00 €
7.3 Compulsa de documents, per full………………………………………….
0,50 €
7.4 Fotocòpies DINA-3, per cada cara………………………………………….
0,20 €
7.5 Fotocòpies DINA-4, per cada cara………………………………………….
0,15 €
7.6 Fax, Tramesa o recepció, per cada full……………………………………
1,00 €
7.7 Expedient declaración de ruïna……………………………………………
100,00 €
7.8 Llicències de parcel·lació……………………………………………………….
100,00 €
7.9 Llicències de primera ocupació……………………………………………..
50,00 €
7.10 Certificats aprofitament urbanístic……………………………………..
30,00 €
7.11 Informes tècnics urbanístics…………………………………………………
60,00 €
7.12 Còpies documents mides especials……………………………….
PREUS COPISTERIA””
4- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ: Es proposa la derogació de les dos ordenançes fiscals
vigents en l’actualitat:
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS
D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER PARADES, BARRAQUES,
CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC I INDUSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I
RODATGES
CINEMATOGRÀFICS.
a l’efecte d’unificar-les en una sola ordenança:
- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.
S’adjunta (ANNEX 1) el texte íntegre de la nova ordenança

5.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
LLAR D’INFANTS
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. Es proposen les següents modificacions
- Modificació de l’art. 6, quedant de la següent manera:
“”Article 6. Quota tributària.

1.- La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Matrícula per curs total o parcial………………………………. 60,00 €
Horari de 9 a 17 hores de dilluns a divendres…………….. 180,00 €
Horari de 9 a 13 hores de dilluns a divendres…………………. 150,00 €
-

Supressió de l’apartat 3 de l’article 6

6.- ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DEL SERVEI D’ESCORXADOR
PROPOSTA: Atès que actualment ja no es presta aquest servei es proposa la derogació
de l’Ordenança.
7.- ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLÍTICA I BON GOVERN.
PROPOSTA: Atès que s’inclou en la proposta la creació d’una nova ordenança
anomenada Ordenança municipal de convivencia ciutadana i ús dels espais públics
l’objecte de la qual és el mateix que la existent es proposa la seva derogació.
8.- ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I ÚS DELS ESPAIS PÚBLICS
PROPOSTA: Es proposa la creació d’aquesta nova ordenança
- S’adjunta, ANNEX 2 el texte íntegre d’aquesta nova Ordenança
Vist el contingut de les propostes presentades, per vots a favor s’acorda
PRIMER: Aprovar la proposta de resolució presentada en tots els seus extrems la qual
es dóna per reproduïda
SEGON: Publicar edicte en el BOP als efectes de publicitat i reclamacions, cas de no
presentar-s’hi cap reclamació en contra el present acord esdevindrà definitiu
procedint-se a la publicació en el BOP del texte íntegre de la modificació aprovada.

6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT EN DIFERENTS
ORGANISMES DELS QUE FORMA PART
Atesa la consitució del nou Ajuntament, amb el canvi que s’ha produït, és procedent
que es renovin els càrrecs de representació de l’Ajuntament en els diferents
organismes dels que forma part.
En aquest sentit es fa referència als Decrets d’Alcaldia nº 38/11 i 58/11 de
nomenament dels Srs. Marc Farré Cuñat i Jordi Abrantes Vidal, com a representants de
l’Ajuntament, respectivament, en els Consells Escolars de l’Escola pública de Rialp i la
Llar d’Infants municipal “Els Matxicots” i en la Junta Rectora del Parc Natural de l’Alt
Pirineu, per la qual cosa, atesa la ratificació dels decrets acordada en aquest Ple en el
punt 2, es dona per ratificats aquests nomenaments.

En relació amb els altres organismes en els que l’Ajuntament ha de fixar els seus
representants, i atenent a les delegacions de competències efectuades en el Ple
d’aprovació del cartipàs municipal, es proposa el nomenament de les següents
persones.
JORDI ABRANTES VIDAL, representant en el Consorci d’Entitats Locals amb propietats
forestals de Catalunya (ELFOCAT)
JORDI ALTIERI MONTSERRAT, representant en el Consell Esportiu del Pallars Sobirà.
Vist el contingut de la proposta presentada per s’aprova el seu contingut
7.- INFORMES DE L’ALCALDIA
8.- PRECS I PREGUNTES
I, sense més assumptes a tractar es dóna per conclòs l’acte essent les 22:00 h.

