ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CELEBRAT EL DIA 1
D’ABRIL DE 2010 (1/2010)
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19 hores
Hora d’acabament: 20:30 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els regidors , Jordi
Altieri Montserrat (CIU), Miquel Blasi Servent (CIU), Núria Auberni Serra (IR-PM) i Eugeni
Freixa March (ICV) el regidor Joan Sebastia Colomé (Esquerra-AM) s’incorpora a la sessió
en el punt vuitè de l’ordre del dia. La regidora Vanesa Freixa Riba (IR-PM) excusa la seva
assistència
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
En els domicilis de tots els regidors a Rialp, s’ha lliurat la documentació de la present
convocatòria.
Assumptes tractats i acords adoptats:

1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació nº
5/2009 de 17 de desembre de 2010.
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.
01/10 al 31/10 i del P01 al P07
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. 01/2010 per import de euros 14.323,66
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 01/2010 per import de euros 14.323,66
S’ha lliurat als regidors de l’Ajuntament la relació de despeses de pagament periòdic les
quals, atès que ja compten amb l’aprovació de la despesa en el moment en què van ser
autoritzades no precisen ser presentades a la relació de factures que es presenta a
l’aprovació del Ple.
Els assistents se’n donen per assabentats

4.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 1/08 DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI DE 2008.
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de gener de 2009 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, s’ha de tramitar l’expedient de
modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions
vigents.
3. S'han examinat els crèdits del pressupost esmentat que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:

Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial
56.3.160.02

Nom

Consignació
inicial

QUOT. SOCIALS

Proposta de
baixa

6.000,00

4.766,45

Consignació
definitiva
1.233.55

4.766,45
Total baixes de crèdits: ... 2.936,86 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació
inicial

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

56.0.915.01

AMORT. PRÈST.

10.495,53

133,82

10.629,35

56.0.915.02

AMORT. PRÈST

13.869,51

1.373,08

15.242,59

56.0.915.03

AMORT. PRÈST

10.000,00

536,33

10.536,33

56.1.130.02

LAB. INDEFINIT

18.000,00

187,89

18.187,89

56.1.130.03

LAB. INDEFINIT

30.000,00

313,00

30.313,00

56.1.130.07

LAB. INDEFINIT

16.000,00

0,03

16.000,03

56.1.130.09

LAB. INDEFINIT

18.000,00

0,08

18.000,08

56.1.224.01

ASSEGURANÇES

750,00

363,07

1.113,07

56.1.224.03

ASSEGURANÇES

4.200,00

29,56

4.229,56

56.1.311.01

INTERESSOS

14.500,00

1.829,59

16.329,59

Total altes de crèdits: 4.766,00 €.
4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten els crèdits
ampliables ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements
o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de
romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de
cap minoració com a resultat de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es
proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 41 del Reial decret 500/1990.
Per tant, unanimitat dels assistents
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
SEGON: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat.

5.- APROVACIÓ INICIAL LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2008
Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 s’obté, a 31 de desembre de
2008, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:

2.798.258,42 €
0,00 €
2.798.258,42 €
2.687.797,91 €

Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

2.687.797,91 €
2.687.797,91 €
708.396,72 €
708.396,72 €
1.979.401,19 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 282.254,20 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
253.654,73 €
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 28.599,47 €
___________________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
2.008.000,96 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.798.258,42 €
0,00 €
2.798.258,42 €
2.720.275,16 €
0,00 €
0,00 €
727.207,51 €
1.993.067,55 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici: 270.395,75 €
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
226.797,45 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici: 43.598,30 €
_________________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT: 2.036.665,85 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets................................. 2.720.275,16 €
- Obligacions reconegudes netes................... 2.687.797,91 €
.
____________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
– Desviacions positives de finançament......................................0,00 €.
+ Desviacions negatives de finançament......................................0,00 €.
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria......0,00 €.
+ Resultat d’operacions comercials..............................................0,00 €
____________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
32.477,25 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 182.220,83 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ...
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................ 1.993.067,65 €
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................ 43.598,30 €
D’altres operacions no pressupostàries................................... 17.094,96 €
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
0,00 €
Saldo de cobrament dubtòs............................................................6.974,91 €
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI .
De pressupostos de despeses. Exercici corrent....................... 1.979.401,19 €
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats............... 28.599,47 €
De pressupostos d’ingressos..................................................
D’operacions comercials........................................................

D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI ...

-2.125,61 €
2.189,63 €
139.120,25 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA............................................................0,00 €.
– __________________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: .........................................182.220,8
2. D’acord amb l’article 191.2 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, i l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la
regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de
Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3) (%) estimacions de cobrabilitat
Pressupost d’ingressos
dubtosa

4t. any i següents

5%
15%
40%
80%
100%

5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.

5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article
191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET

·
·
·
·

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost
general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la
LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a
elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació
del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà
termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al
Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, per unanimitat dels assistents s’acorda

PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el
corresponent detall.
SEGON:. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

6.- APROVACIÓ INICIAL COMPTE GENERAL PRESSUPOST EXERCICI 2008
Es passa al punt de l’ordre del dia de la rendició, per part del president de la
corporació, dels comptes corresponents a l’exercici de 2008. La sessió s’inicia i tots els
assistents examinen els comptes anuals, els justificants i l’informe d’Intervenció.
El compte general de l’exercici de 2008, que correspon a la corporació, ha estat
elaborat d’acord amb el conjunt normatiu següent:
- Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals
- Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària
- Reial decret 500, de 20 d’abril, de desenvolupament del títol sisè de la Llei d’hisendes
locals.
- Instrucció de comptabilitat, Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 17 de juliol
de 1990
- Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda de 31 de maig de 1991 (BOE núm. 147, de
20 de juny)
- Ordre de 20 de setembre de 1989, d’estructura pressupostària
- RDL 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general
pressupostària.
D’acord amb aquesta normativa, el compte general de la corporació està format per:
1. Documents bàsics
1.1. Estat i comptes anuals
- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Quadre de finançament anual
- Liquidació del pressupost
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar
corresponents a pressupostos tancats
- Estat dels compromisos de despeses amb càrrec a exercicis futurs
- Estat de la tresoreria
- Estat del deute

1.2. Annexos als estats i comptes anuals
- Balanç de comprovació
- Estats de modificació de crèdits
- Estats de compromisos d’ingrés amb càrrec a pressupostos futurs
- Estat de despesa amb finançament afectat
- Estat de romanent de tresoreria
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries
- Estat de situació i moviments en dipòsit
2. Documentació complementària
2.1. Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos
- Estats de despeses i ingressos aprovats inicialment
- Relació de modificacions de crèdits de despeses i de les previsions
d’ingressos aprovats inicialment
- Relació de les rectificacions i anul·lacions i drets i obligacions dels
pressupostos tancats
- Actes d’arqueig d’existències en caixa al final de l’exercici i conciliació
de xifres en el cas de discrepàncies amb els saldos comptables
- Relacions nominals de deutors i creditors

2.2. Memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis i del grau de
compliment dels objectius programats (per a municipis de més de 50.000
habitants i altres entitats locals d’àmbit superior)
Cal tenir en compte l’informe de l’interventor relatiu al compte general de la
corporació corresponent a l’exercici de 2008
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.
Per tot això, per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar el compte general del municipi de Rialp de l’exercici de 2008,
integrat pels estats i documents comptables de la Corporació
SEGON:. 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.
TERCER:. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic de 2008 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que
determinen els articles mencionats en la part expositiva

7.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2010
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2010...
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 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; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles
3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, per 4 vots a favor dels Regidors de CiU i ICV i el vot en contra de la Regidora
d’IR-PM, majoria absoluta legal dels membres que composen la Corporació,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2010, el qual,
resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, es
troba inclòs en l’acta a l’ANNEX 1 i en forma part
SEGON: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost.
TERCER: Aprovar les bases d’execució del pressupost general.

QUART: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.

8.- ADJUDICACIÓ OBRA PUOSC. PAVIMENTACIÓ DE CARRERS A SURP.
El Sr. Alcalde exposa que el Ple de la Corporació, en sessió de 17 de desembre de 2009,
es va aprovar l’expedient de contractació juntament amb els plecs de clàusules
administratives i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte per a
l’execució de l’obra del PUOSC/10, d’Urbanització de carrers a Surp per procediment
negociat sense publicitat, d’acord amb l’establert als arts, 151, 154 i 161 de la Llei
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. Així mateix, es va autoritzar
la despesa que suposa l’adjudicació.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que amb data 25 de març de 2010 l’òrgan de contractació va adjudicar
provisionalment a favor de l’empresa SEFOCAT SL per import de 63.411,82 €
Examinada la documentació que s’hi acompanya, atès l’informe de Secretari, i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la
llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Que s’elevi a definitiva l’adjudicació provisional del contracte d’Urbanització
de carrers a Surp per procediment negociat sense publicitat.
SEGON: Que es disposi la despesa amb càrrec a la partida 2010/56/1/619.04 del
pressupost vigent de despeses
TERCER: Que es notifiqui l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat
adjudicataris i s’autoritzi la devolució de la garantia provisional prestada per aquests
licitadors.
QUART: Que es notifiqui a l’adjudicatari del contracte, la present resolució i que se’l
citi per a la signatura del contracte.
CINQUÊ: Que es publiqui l’adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província
SISÈ: Que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del
sector públic, de conformitat amb el que estableix l’article 308.3 de la Llei 30/23007

SETÈ: 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

9.- PROJECTE INSTAL·LACIÓ PLANTA SOLAR FOTOVOLTÀICA AL CEMENTIRI
El Sr. Alcalde presenta a l’aprovació dels assistents la proposta de construcció d’una
planta solar fotovoltàica a instal·lar en terrenys de propietat municipal al Cementri de
Rialp.
El projecte suposa la instal·lació de captadors solars fotovoltàics amb la finalitat de
produïr energía elèctrica i vendre-la a les companyies subministradores. Aquesta
actuació suposa una inversió productiva que s’autofinançarà i agumentarà els recursos
ordinaris de l’Ajuntament amb la qual cosa es podrà augmentar la prestació de serveis
als veïns del municipi.
Es posa en coneixement dels assistents la tramitació efectuada per a l’adjudicació de la
construcció de la instal·lació mitjançant prodediment negociat sense publicitat.
Així mateix, es comunica als assistents que, atès que es tracta d’una inversió
productiva, s’ha previst la concertació d’una operació de crèdit per al finançament de
la inversió que suposa l’execució del projecte. Atenent a la necessitat d’iniciar els
treballs a la màxima brevetat possible i vist l’informe d’Intervenció que estableix la
disponibilitat de fons per a fer front als compromisos inicials amb els recursos ordinaris
de l’Ajuntament la qual cosa permet disposar del termini necessari per a la finalització
de l’expedient d’autorització per al finançament de la inversió.
Atès que durant la licitació es van presentar les proposicions que consten en
l’expedient.
Atès que amb data 31 de març de 2010 l’òrgan de contractació va adjudicar
provisionalment a favor de l’empresa COMEI SL per import de 201.166,44 €
Examinada la documentació que s’hi acompanya, atès l’informe de Secretari, i de
conformitat amb el que estableix l’article 135.4 i la disposició addicional segona de la
llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Que s’elevi a definitiva l’adjudicació provisional del contracte de construcció
d’una planta solar fotovoltàica a instal·lar en terrenys de propietat municipal al
Cementri de Rialp.
SEGON: Que es disposi la despesa amb càrrec a la partida 2010/56/1/623.01 del
pressupost vigent de despeses
TERCER: Que es notifiqui l’adjudicació definitiva als licitadors que no han resultat
adjudicataris i s’autoritzi la devolució de la garantia provisional prestada per aquests
licitadors.
QUART: Que es notifiqui a l’adjudicatari del contracte, la present resolució i que se’l
citi per a la signatura del contracte.

CINQUÈ: Que es publiqui l’adjudicació definitiva del contracte mitjançant anunci en el
Butlletí Oficial de la Província
SISÈ: Que es comuniquin les dades bàsiques del contracte al registre de contractes del
sector públic, de conformitat amb el que estableix l’article 308.3 de la Llei 30/23007
SETÈ: Concertar una operació de crèdit amb destinació al finançament de l’actuació
descrita
VUITÈ: 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.

10.- INFORMES ALCALDIA
PLA DE CAMINS CONSELL COMARCAL.- El Sr. Alcalde informa als assistents les
gestions dutes a terme davant el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per aconseguir la
màxima dotació possible per al Municipi de Rialp dins el Pla de Camins del Consell
Comarcal ja vigent i amb una dotació econòmica de 4 milions d’euros. En aquest sentit
s’informa que s’ha aconseguit una inversió per al municipi de 600.000,00 € els quals es
destinaran a la millora i reparació de les carreteres d’accès als nuclis de la Vall d’Àssua:
Surp, Escàs, Caregue i Rodès. A part que convè molt arreglar els accèssos esmentats
tambè s’ha decidit aquesta opció ja que és molt probable que durant l’any vinent
s’efectui una reforma i millora a fons de la carretera de Port Ainè.
INICI TREBALLS REDACCIÓ POUM.- El Sr. Alcalde informa als assistents que, una
vegada efectuada l’adjudicació de la redacció del POUM, per part de l’equip redactor
s’ha procedit a iniciar els treballs. Es va mantenir una reunió amb l’equip de govern per
fixar les directrius i necessitats que s’han de plasmar en el document. La previsió és de
disposar del document de l’avanç de planejament aproximadament al mes de
setembre i, prèviament a la seva tramitació es procedirà a mantenir reunions amb la
totalitat dels grups polítics de la corporació i, posteriorment, s’iniciarà el procès
d’informació pública.
TDT.- L’Alcalde informa que s’ha produït ja l’apagada analògica i que solament
es pot rebre la senyal de TV via digitall. En relació amb aquesta situació l’Alcalde
informa dels problemes detectats al nucli d’Escàs ja que no hi ha una bona recepció.
Vista la proposta de resolució del problema que va plantejar la Generalitat i
considerant-la no convenient per als veïns, s’ha procedit a adaptar el sistema
actualment instal·lat al poble amb la xarxa de cable existent adaptada a la TDT fins que
es posi en funcionament el repetidor que es construeix a Caregue el qual solucionarà
definitivament el problema.
El Regidor Eugeni Freixa explica que el sistema proposat amb la Generalitat consistia
en la instal·lació a cada casa d’un decodificador per rebre la senyal de TDT via satèl·lit
directament i que, tot i la subvenció que atorga la Generalitat, suposava un cost de

200,00 € per veí. Amb la solució proposada per l’Alcalde es resól el problema de forma
definitiva sense cap cost per als veïns.
El Sr. Alcalde informa als assistents que demà divendres Rialp serà fí d’etapa de la
iniciativa anomenada “Cursa Mundial per l’Harmonia”, iniciativa que, mitjançant la
celebració d’una cursa popular per 28 països de tot el món pretén promoure
l’harmonia entre els pobles i les persones. Atès que Rialp serà la única població de tot
Espanya que acollirà aquesta cursa convida a tots a participar-hi.
El Sr. Alcalde explica als assistents que el proper dia 5 de juny es celebrarà la fira
d’oficis tradicionals de Rialp, amb la intenció de recuperar la tradicional fira que es feia
i que s’havia perdut.

11.- PRECS I PREGUNTES.
La Regidora Núria Auberni (IR-PM) demana que, tot i que es cumpleixen els termini de
notificació correctament, si fos possible s’avisès amb més antel·lació la celebració dels
Plens per poder compaginar aquesta assistència amb les obligacions professionals dels
assistents. El Sr. Alcalde respón que es procurarà avisar el més aviat possible i que, tot
que per causa de la necessitat d’incloure a l’Ordre del Dia l’assumpte de la instal·lació
solar fotovoltàica aquest s’ha retardat, la previsió és que se celebri la primera quinzena
del mes que correspongui.
El Regidor Joan Sebastia (Esquerra-AM) demana que es faci una actuació per mirar de
millorar el parc infantil de la Plaça del Tornall de Rialp.
El Regidor Jordi Altieri contesta que es farà el possible per millorar-lo alhora que
comunica que la previsió és d’instal·lar un mínim parc infantil a tots els nuclis del
municipi.
El Sr. Alcalde diu que hi està d’acord i que tant aviat com sigui possible es farà
l’actuació.

I, sense més assumptes a tractar es dóna per conclòs l’acte essent les 20:30 hores

