ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CELEBRAT EL
DIA 01 de setembre 2010 (3/2010)
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), Vanesa Freixa Riba (IR-PM)
i Eugeni Freixa March (ICV).
Els Regidors Núria Auberni Serra (IR-PM) i Joan Sebastia Colomé (Esquerra-AM)
excusen 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.

1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació
nº 2/2010 de 24 de maig 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. 60 al 87 i del P17 al P26. 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. 03/2010 per import de 76.027,05 euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 03/2010 per import de 76.027,05 euros
Els assistents se’n donen per assabentats

4T.- DICTÀMENS I ACORDS COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. COMPTABILITAT
EXERCICI 2009.
Per part de la Comissió Especial de Comptes, en sessió celebrada el dia 4 d’agost de
2010 es va procedir a l’estudi, debat i informe favorable respecte la documentació i
expedient tramitats relatius a la rendició de comptes de la comptabilitat de l’exercici
de 2009. En aquest sentit, es proposa l’adopció dels següents acords:

4.1. APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS Nº 01/09 DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI DE 2009
Pel Decret de l’Alcaldia nº 73/10 de data 15 de juliol de 2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha
de tramitar l’expedient de suplement de crèdit que cal finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals, majors ingressos recaptats i baixes dels crèdits
de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.

DESPESES A SUPLEMENTAR
0.913.04
1.120.01
1.121.01
1.130.02
1.131.02
1.141.02
3.160.01
1.220.01
€4.220.01
1.221.04
1.221.05
1.224.01
1.224.03
1.226.03
4.226.07
1.227.06
1.311.01
3.480.03
4.489.01
6.611.08
6.611.18
6.623.01
6.640.01

AMORTITZACIÓ PRÈSTEC CEPB
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
PERSONAL LABORAL FIX
PERSONAL LABORAL EVENTUAL
PERSONAL LLAR D’INFANTS
QUOTES SEG. SOCIAL EMPRESA
CONSUM ELECTRICITAT
DESPESES D’OFICINA
CARBURANT VEHICLES
PRODUCTES NETEJA
ASSEGURANÇA VEHICLES
ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL
SERVEIS JURÍDICS
FESTES POPULARS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
DESPESES BANCÀRIES
AJUTS A ESCOLARS
AJUT CLUB DE FÚTBOL
CAMÍ CANERILLA
OBRES MUNICIPALS
ADQUISICIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA
MEMORIAL DEMOCRÀTIC
TOTAL

1.853,99 €
2.785,33 €
1.123,77 €
1.483,80 €
214,10 €
142,30 €
13.490,45
16.741,20 €
3.543,27 €
91,71 €
416,30 €
190,64 €
157,19 €
3.395,44
2.284,82 €€
15.279,65 €
369,04 €
7.461,84 €
1.869,97 €
14.565,34 €
8.737,44 €
3.393,23 €
3.595,91 €
103.735,96 €

Finançament que es proposa:
1.- BAIXES DE CRÈDITS DE DESPESES:
1.141.03
1.150.01
5.210.01
4.212.01
4.213.01
1.221.03
1.223.01
1.224.05
1.310.01
3.480.02

PERSONAL DE REFORÇ
PRODUCTIVITAT
REPARAC. I CONSERVACIÓ INFRASTRUCTURES
REPARAC. I CONSERV. EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCC.
REPARAC. I CONSERV. ENLLUMENATS
CARBURANT ESCOLA
LLOGUER MAQUINÀRIA RENTING
ASSEGURANÇA ACCIDENTS COL·LECTIU
INTERESSOS PRÈSTECS
AJUT PARROQUIA

13.490,45 €
1.840,20 €
3.395,44 €
5.828,09 €
7.461,84 €
508,01 €
3.393,23 €
262,87 €
6.289,32 €
1.896,97 €

2.- MAJORS INGRESSOS RECAPTATS, NO AFECTATS
552.01
552.02
552.03
553.01

CENTRALS ELÈCTRIQUES
APORTACIÓ INGR. BRUTS TELEFONIA
1,5% FECSA I OPERADORS TELECOMUNICACIONS
CENTRAL ELÈCTRICA

7.204,28 €
6.169.43 €
3.367,49 €

3.- ROMANENT LÍQUID DE TRESOREIA NO AFECTAT I DISPONIBLE
ROMANENT TRESORERIA PRESSUPOST 2008
TOTAL MENOR DESPESA, INGRESSOS I ROMANENTS:

26898,69
103.735,96 €

El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
Per tant, per unanimitat dels assistents

S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/09, per import de
103.735,96 € que cal finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses
generals, majors ingressos recaptats i baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació.
SEGON : Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si
no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.

4.2.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL PRESSUPOST EXERCICI 2009
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2009 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 4 d’agost de 2010
Vist allò que es diposa en els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refòs 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.
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2009 integrats pels següents estats bàsics:
1. Estats i comptes anuals:
- Balanç de situació:
- Compte de resultats:
- Liquidació del pressupost:
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats:
- Estat de la tresoreria:
2. Annex als estats i comptes anuals:
- Balanç de comprovació:
- Estat de modificació de crèdit:

- Estat de romanent de tresoreria:
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries:
SEGON: Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels
justificants dels estats i comptes anuals i pels annexos següents:
- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats:
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos
aprovats inicialment:
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos
tancats:
- Actes d’arqueig d’existència en caixa al final de cada exercici i conciliació de xifres en
el cas de discrepàncies amb els saldos comptables:
- Relacions nominals de deutors i creditors:
TERCER: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l’exercici econòmic 2009 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen
els articles mencionats en la part expositiva

5È: CALENDARI FESTES LABORALS 2011
El Sr. Alcalde comunica als assistents l’escrit rebut del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya pel que es posa en coneixement de l’Ajuntament l’Ordre de
Festes Laborals per a l’any 2011. En aquest sentit es comunica que, atès que s’ha
d’incloure les festes locals en la dita Ordre, per part de l’Ajuntament i per acord del Ple
s’ha de decidir quins dies seran festes locals l’any 2011.
El Sr. Alcalde proposa l’adopció de l’acord de declarar Festes Locals per a l’any 2011 el
dia 8 de marc, Dimarts de Carnaval i el dia 26 de setembre, Sant Cosme i Sant Damià.
Debatuda la proposta, per unanimitat dels assistents, es ratifica el seu contingut.

6È: DECLARACIÓ NULITAT LLICÈNCIA OBRES CARRER DEL MIG 22-34
El Sr. Alcalde comunica als assistents que, per part dels Sr. Alejandro Gamarra Paunero,
s’ha presentat escrits davant l’Ajuntament de Rialp, denunciant suposades infraccions
de la normativa urbanística vigent en les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar
al c/. Del Mig nº 22-3, promogut per l’empresa FLAPISA.
El Sr. Gamarra demana, en els escrits presentats, la suspensió immediata de les obres i
la nulitat de la llicència atorgada en el seu dia per a la construcció de l’edifici de
referència.
Vist el contingut dels escrits presentats, s’ha recabat informe dels serveis tècnics
municipals i de secretaria, respecte l’adequació a la legalitat urbanística de les obres
objecte de l’escrit i sobre el procediment administratiu, respectivament
L’informe tècnic estableix l’adequació de les obres a la normativa vigent i determina
com a conclusió que no es veu motiu per suspendre les obres ni estimar la nul·litat de
la llicència atorgada.
En quant a l’informe jurídic, s’estableix en primer lloc l’inadmissió de la sol·licitud de
nul·litat de la llicència d’obres atorgada atès que l’expedient objecte de la instància
presentada no es troba inclós en cap dels supòsits que determina la Llei 30/92 de 26
de novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu comú a l’art. 62. Així mateix, cas que l’expedient es trobés inclós dins els
supòsits esmentats a l’art. 62 el Ple de la Corporació no és competent per a la
declaració de nul·litat ja que, prèviament s’ha de sol·licitar informe del Consell
Consultiu de la Generalitat de Catalunya.
En tot cas, s’hauria d’estimar la possibilitat de la declaració d’anulabilitat de
l’expedient en el supòsit de l’art. 63.1 de la Llei 30/92 i posterior indemnització d’acord
amb l’establert als arts. 139 i 141 de la Llei 30/92
De l’exàmen de l’expedient es desprén que, pel que respecta al procediment
administratiu no s’ha incorregut en cap dels supòsits que s’estableixen a l’art. 63 de la
Llei 30/92 i, pel que respecta als aspectes normatius urbanístics, es remet al contingut
de l’informe tècnic que no veu motiu per suspendre les obres ni estimar nulitat de la
llicència.
L’informe jurídic conclou que,a la vista de l’expedient i normativa aplicable és
procedent desestimar les peticions de l’escrit del Sr. Alejandro Gamarra.
Vist el contingut dels informes emesos i debatuda la proposta, per quatre vots a favor i
un vot en contra de la regidora Vanesa Freixa Riba (IR-PM) s’acorda:
PRIMER: Desestimar la petició de suspensió de les obres i la nulitat de la llicència
atorgada en el seu dia per a la construcció de l’edifici de referència.
SEGON: Notificar, en forma, el contingut de la present resolució a l’interessat per al
seu coneixement i efectes

7È.- INFORMES ALCALDIA.
NOVA LLAR D’INFANTS. El Sr. Alcalde informa als asisstents que s’estan enllestint els
treballs previs per a iniciar les obres el més aviat possible. S’està treballant amb
empresaris de la zona per a determinar els pressupostos més favorables per poder fer
l’obra amb l’ajut existent i, així mateix, s’està finalitzant el tràmit administratiu amb el
Departament d’Educació per a la legalització del nou equipament. La intenció de
l’Ajuntament és poder inaugurar el nou centre en els propers mesos.
FIRA DE JUNY. Respecte els resultats obtinguts de la Fira de Menestrals celebrada el
passat dia 5 de juny, el Sr. Alcalde vol que consti en acta que reitera una vegada més
l’agraïment a totes les persones i entitats que han col·laborat i treballat per poder tirar
endavant la Fira així com la seva satisfacció pels resultats obtinguts i també demanar
de tothom que continui aquesta actitud per tal de poder continuar amb aquest event
els propers anys amb els mateixos o millors resultats que enguany
CARRETERA PORT AINÉ: El Sr. Alcalde informa als assistents que, amb motiu de les
dues esllavissades produïdes aquest estiu a la Carretera, l’Alcaldia i l’equip de Govern
han actuat de forma immediata, trametent informe a tots els organismes implicats i
requerint actuacions urgents per resoldre aquest greu problema. Actualment s’ha
procedit a instal·lar unes malles de contenció als barrancs que, en principi, han de
minimitzar els efectes de les barrancades en cas de pluges intenses. També s’ha
demanat una entrevista amb el Cap de Servei de Carreteres a Lleida a l’efecte de
demanar una actuació definitiva per evitar que aquesta situació es torni a produïr.
També informa que està ja definitivament aprovada l’obra de renovació de la carretera
des del parquing fins a l’Hotel per reparar a fons aquest tram de carretera.
Respecte aquests temes i altres relacionats amb les obres que s’estan duent a terme a
l’estació d’esquí, el Sr. Alcalde informa que demà dijous dia 2 de setembre, el màxim
responsable de Gran Pallars, anirà a Roní per tal de mantindre una entrevista amb els
veïns del poble per aclarir els nombrosos dubtes que s’han generat al poble per tots
aquests problemes.
CURSA ULTRA TRAIL: El Sr. Alcalde informa als assistents sobre la celebració, els
propers dies 158 i 19 de setembre de la 1ª cursa Ultra Trail de Rialp i la cursa popular
“Els Matxicots”. Dona la paraula al regidor Miquel Blasi, com a responsable de la
organització.
El Sr. Miquel Blasi exposa als assistents el funcionament de l’event així com la
consideració de la importància que tindrà pel municipi aquesta cursa, tant pel ressó a
nivell nacional i fins i tot internacional com pel fet que, d’una banda revitalitzarà els

pobles del municipi, doncs s’ha establert un recorregut que passa per tots els pobles
del municipi amb punts de control i, d’altra banda, suposa una actuació de
manteniment i conservació dels camins del municipi no prevista en els plans ordinaris.
Respecte els costos de l’actuació es comunica que es sol·licitarà un ajut a la Diputació
de Lleida i, així mateix, s’ha obtingut una resposta molt favorable d’esponsorització del
sector privat tant del municipi com de la Comarca.
AVANÇAMENT OBRES PUOSC: El Sr. Alcalde informa els assistents sobre la tramitació
que s’està duent a terme per aconseguir l’avançament de la contractació de les obres
incloses al PUOSC 2011 per tal que pugui fer-se la contractació aquest any 2010. Una
vegada finalitzats els tràmits es preveu la convocatòria d’un Ple extraordinari abans de
final d’any per tal d’efectuar aquestes contractacions.
FESTA DE SANT COSME I SANT DAMIÀ: El Sr. Alcalde informa els assistents que s’està
treballant ja per a la organització dels actes de la festa de Sant Cosme i Sant Damià
d’enguany, informa que a més de l’homenatge a la gent gran del municipi aquest any
està previst fer un reconeixement a la organització del Festival de Música de Rialp amb
motiu del desè aniversari d’aquest event tant important per al municipi.
8È.- PRECS I PREGUNTES
La regidora Vanesa Freixa demana informació sobre la situació actual de l’escola de
Musica.
El Sr. Alcalde exposa que s’està treballant intensament conjuntament amb el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, com a titular del Consorci que gestiona l’escola. En aquest
sentit s’ha arribat a un acord per al nomenament d’un nou director de l’escola en la
persona del Sr. Carles Farràs per tal que gestioni i coordini el funcionament de l’escola,
així mateix, el Consell Comarcal aportarà un administratiu a mitja jornada per avançar
en el funcionament ordinari de l’administració.
El nou director s’incorporarà el proper divendres i el dijous següent està prevista una
reunió del Consorci per a l’aprovació definitiva de tots els canvis així com per a iniciar
el nou curs previsiblement la segona quinzena de setembre.
Respecte el deute existent, s’ha convingut amb la gestoria Pirineus Gestió, la revisió i
auditoria dels comptes als efectes de la determinació exacta de la situació actual i la
proposta de plans d’actuació per fer front al deute existent. En quant a la subvenció
per al funcionament de l’escola ja s’ha ingressat al Consell Comarcal 63.000,00 €
equivalents al 60% de l’ajut total, preveient-se l’ingrés de la resta de la subvenció en
els propers mesos.

El professorat de l’escola estarà format, en principi, pels mateixos professors del curs
anterior i el nou Director, a la vista del funcionament, proposarà o no modificacions
d’acord amb el seu criteri.
Exposa també que, donats els problemes sorgits amb Educació per poder legalitzar
l’Escola actual com a centre educatiu i atès que no s’ha pogut arribar a un acord, el
curs que comença s’impartirà a l’escola pública de Rialp a la primera planta de la Casa
Consistorial.
I, sense més assumptes a tractar es dòna per conclòs l’acte essent les 20:30 hores.

