ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 18
DE SETEMBRE DE 2012 4/12
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19:00 hores
Hora d’acabament: 20:00 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els regidors Jordi Altieri
Montserrat (CIU), Marc Farré Cuñat (CiU), Jordi Abrantes Vidal (CiU), Francesc Virós Jantorre (CiU)
i Joan Josep Abellà Iglesias (CiU)
La regidora Montserrat Albiñana Riera excusa la seva absència per motius professionals
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 l’acta del Ple de la Corporació nº 3/12.
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.63/12 al 87/12. 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. 04/2012 per import de 40.697,31 euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Relació núm. 04/2012 per import de 40.697,31 euros

4.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ NNSS PLANEJAMENT. AMPLIACIÓ SOL URBÀ
INDUSTRIAL
Es presenta a l’aprovació dels assistents la documentació que composa la proposta de modificació puntual de les
NNSS de Planejament Municipal, per a l’ampliació de sol urbà industrial amb la requalificació d’una única
parcel·la actualment rústica i que formarà part del futur polígon industrial previst en el projecte de POUM
actualment en tràmit.
Es presenta l’informe favorable d’avaluació ambiental emès pels serveis de medi ambient del Departament de
Territori i Paissatge de la Generalitat de Catalunya
Es presenta informe favorable de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida del Departament de Territori i
Paisatge de la Generalitat de Catalunya
Vist el contingut de la documentació rebuda i informes emesos pels organismes competents al respecte per
unanimitat dels assistents s’acorda
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Planejament Municipal, per a l’ampliació
de sol urbà industrial amb la requalificació d’una única parcel·la com a sól urbà industrial
SEGON: Efectuar les tramitacions d’exposició pública en els mitjans que estableix la normativa vigent a efectes de

presentació d’al·legacions i reclamacions
5.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ÚS DE
LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL
Es comunica als assistents la proposta d’aprovació d’un reglament regulador de l’ús dels locals municipals atenent
a la demanda existent i a la consolidació d’activitats que es duen a terme de forma periòdica.
Així mateix s’estableix la necessitat de diferenciar entre les activitats sense ànim de lucre i d’interés social de les
que es duen a terme amb ànim de lucre, les quals hauran de satisfer una taxa per la utilització de les sales
municipals per ajudar al seu manteniment i despeses de funcionament.
S’ha lliurat als regidors el model de reglament i ordenança fiscal, el qual ha estat trobat conforme pels assistents
Debatuda la proposta, per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment l’Ordenança Fiscal reguladora de l’ús dels locals de titularitat municipals així com
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per ús de locals de titularitat municipal

6.- APROVACIÓ CALENDARI FESTES LOCALS 2013
Es comunica als assistents que s’ha rebut escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya en el que posa en coneixement de l’Ajuntament l’Ordre de festes laborals per a l’any 2013 als efectes
que, per acord del Ple de la Corporació, siguin determinats els dos dies de festa local que corresponen al Municipi
de Rialp.
Vist el contingut de la documentació rebuda, per unanimitat dels assistent s’acorda:
PRIMER: Determinar com a festes locals per a l’any 2013 al municipi de Rialp, el dia Dimarts de Carnaval i el
dia 26 de setembre festivitat de Sant Cosme i Sant Damià
SEGON: Donar trasllat del contingut de la present resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes oportuns.
7.- APROVACIÓ PADRONS TAXES 2012: CONSERVACIÓ CEMENTIRI, GUALS I ENTRADES I
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB TAULES, CADIRES I TERRASSES
Es presenta a l’aprovació de la Corporació els Padrons cobratoris de taxes per a l’exercici de 2012 següents:
- Taxa pel servei de conservació de cementiri: Import:
- Taxa de guals i reserva entrada per les voreres: Import:
- Taxa per ocupació de via pública amb taules, cadires i terrasses: Import
Vist el contingut de la documentació esmentada, per unanimitat dels assistents, s’acorda:
PRIMER: Aprovar els padrons cobratoris descrits, els quals es dònen per reproduïts, ordenant la seva exposició
pública a efectes d’al·legacions i reclamacions
SEGON: L’esmentat acord esdevendrà definitiu si, mentre duri el termini d’exposició al públic, no s’hi presenta
cap reclamació ni al·legació.
8.- APROVACIÓ GESTIÓ INFORMÀTICA DEL PADRÓ D’HABITANTS MITJANÇANT ELS
SERVEIS DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Es posa en coneixement dels assistents que, des del servei de recaptació de la Diputació de Lleida, s’ha comunicat
a l’Ajuntament que per a posar en funcionament els nous programes informàtics de gestió de la taxa per a
subministre d’aigua potable es precisa gestionar conjuntament el programa de gestió de padró d’habitants als
efectes de compatibilitzar i gestionar conjuntament les bases de dades de residents al municipi i contribuents.
Vist que d’acord amb les especificacions tècniques dels programes informàtics aquesta gestió conjunta és
inevitable.
Vist que els programaris actualment en funcionament de l’empresa ABSIS poden gestionar igualment les
aplicacions que gestionen la taxa de subministrament d’aigua però que suposen un elevat cost d’adquisició i
manteniment.

Vist que els programes de gestió de taxes que els serveis informàtics de la Diputació de Lleida posen a disposició
dels Ajuntaments són gratuïts, tant per la seva adquisició com pel seu manteniment.
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar incloure en la gestió informàtica que la Diputació de Lleida posa a disposició dels
Ajuntaments, el programa de gestió de Padró d’Habitants del municipi de Rialp
SEGON: Donar compte del contingut de la present resolució a la Diputació de Lleida i a l’Institut Nacional
d’Estadística, als efectes determinats en la normativa reguladora.
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.

9.- INFORMES ALCALDIA I REGIDORS
El sr. Alcalde informa els assistents respecte la instal·lació d’una torre de telecomunicacions a Caregue, la qual ha
provocat discrepàncies amb l’Associació de veïns de Caregue respecte la seva ubicació, en quant a l’impacte visual
que representa així com el risc de perill per la salut per les radiacions que pot emetre. El Sr. Alcalde informa que es
va convocar i celebrar una reunió amb l’Associació de veïns i representants de la Generalitat de Catalunya i la
Direcció Tècnica del projecte on es va exposar exhaustivament als veïns les possibles afectacions i els controls
legals i tècnics que actualment existeixen i que minimitzen els possibles riscos. Tot i la reunió celebrada els veïns
van reclamar un canvi en la ubicació de la torre per buscar un altre emplaçament que minimitzi l’impacte visual.
Vista la petició dels veïns, per part de l’Ajuntament se n’ha donat trasllat mitjançant la subdelegació del Govern a
l’Alt Pirineu als responsables del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Comunicació.
Donada la problemàtica sorgida, el Sr. Alcalde demana que es posi a votació la següent proposta de resolució:
•

•

Fer constar a l’Associació de veïns de Caregue que, si la proposta traslladada a la Generalitat de canvi
d’ubicació de la torre no és acceptada, l’Ajuntament considerarà definitiva la ubicació actual. Així mateix,
una vegada s’iniciï el procès d’instal·lació dels equips emisors de telecomunicacions, l’Ajuntament es
compromet a prendre les mesures necessàries per controlar les emissions que es puguin considerar nocives
per la salut , així com a suspendre de forma immediata el funcionament dels operadors que incompleixin
els límits fixats per la normativa vigent al respecte.
Fer constar a l’Associació de veïns de Caregue que, una vegada s’hagin instal·lat els operadors de
telecomunicacions, l’Ajuntament efectuarà les gestions necessàries per intentar aconseguir una connexió a
Internet gratuïta pel local de l’Associació de veïns de Caregue

Debatuda la proposta, s’aprova per unanimitat dels assistents
El Sr. Alcalde demana que consti en acta l’agraïment de la Corporació a totes les associacions veïnals dels nuclis
del municipi pel gran esforç que han dedicat per a poder celebrar les Festes Majors dels pobles, així com a totes les
persones que han col·laborat desinteresadament en la seva celebració. Vol fer una menció especial als joves i
comissió de festes de Rialp pel gran treball que han fet en la Festa Major de Rialp la qual ha estat un gran èxit de
participació i que, sense aquesta dedicació no s’hauria pogut celebrar.
El Sr. Alcalde vol fer constar l’agraïment i felicitació de la Corporació, en primer lloc, a la Federació Catalana de
Fútbol per la confiança mostrada amb el poble de Rialp per a designar com a seu de les Semifinals i Finals de les
Trobades Territorials Femenines. Així mateix vol fer extensiva la felicitació al Club de Fútbol Rialp, a l’Escola de
Fútbol de Rialp i al regidor Sr. Jordi Altieri Montserrat per l’èxit obtingut en la organització d’aquest event el qual
es considera com a molt important per la nombrosa participació i el ressó obtingut a la Comarca i resta del territori.
El Sr. Alcalde vol fer constar l’agraïment i felicitació de la Corporació a la Regidora Sra. Montserrat Albiñana
Riera i mitjançant ella, com a responsable d’organització, a totes les persones que, desinteressadament, han
col·laborat en la preparació i organització de la IIIà edició de la Cursa Matxicots la qual, a criteri de l’Ajuntament,
ha estat un gran èxit de participació i s’ha celebrat a plena satisfacció dels participants i espectadors així com que es
garanteix la seva consolidació i contiuïtat en el futur del projecte de consolidar Rialp com a referent en centre
d’activitats esportives, tant en la vessant competitiva com turística.
El Sr. Alcalde exposa que s’està preparant el calendari de conferències a celebrar aquest quart trimestre de 2012,
comptant ja amb actes compromesos i estant en preparació altres. Aprofita l’avinentesa per engrescar a les

associacions existents en el municipi així com a la generalitat dels veïns perquè participin activament en els actes i
events que s’organitzen des de l’Ajuntament perquè, en primer lloc, gaudeixin d’aquestes i també perquè es valori
l’esforç que es fa des de l’Ajuntament i des d’iniciatives externes recolçades per l’Ajuntament per dotar el
municipi d’un programa d’activitats al nivell de pobles molt més grans i amb moltes més possibilitats que Rialp

El Sr. Alcalde comunica als assistents que ha deixat de ser responsable de la parròquia de Rialp mossen Lluís
Miquel doncs ha estat traslladat a La Seu d’Urgell. Fa uns dies va rebre mosen Henry Vargas com a nou rector de
Rialp i li va traslladar la disponibilitat de l’Ajuntament per a qualsevol ajuda que precisi en la seva tasca. Demana
que consti en acta i que es traslladi a Mossèn Lluís Miquel l’agraïment de la Corporació en nom de tots els veïns
del municipi per la feina feta durant tot el temps que ha estat entre nosaltres.
El Sr. Alcalde comunica i explica als assistents el programa d’actes de la celebració dels Sants patrons Sant Cosme
i Sant Damià a celebrar el proper dia 26 de setembre esperant comptar amb la presència de tots els Regidors en els
actes,
El Sr. Alcalde exposa als assistents que s’ha presentat a l’Ajuntament escrit del Sr. Manel Fondevila Gualter en el
què, per motius personals, fa constar la seva renúncia al càrrec de Jutge de Pau del Jutjat de Pau de Rialp.
El Sr. Alcalde vol deixar constància en acta de l’agraïment del Consistori per la gran humanitat, discreció, capacitat
de mediació i el gran treball que ha suposat la seva tasca durant 26 anys al front del Jutjat de Pau, considerant que
la seva gestió ha estat un model per a tots.
El Sr. Alcalde informa que s’havia proposat al Sr. Fondevila retre-li un homenatge aprofitant la Diada de Sant
Cosme i Sant Damià però aquest ha refusat la proposta per entendre que la seva feina ha estat la que correspon al
seu càrrec i que no és necessari cap reconeixement.
Tot i amb això informa als assistents que l’Ajuntament ha encarregat una placa commemorativa i que, finalitzada la
sessió, el consistori es personarà al seu domicili per fer-li entrega de la placa commemorativa i agrair-li
personalment la seva tasca i la seva dedicació.
11.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen
I, sense més assumptes a tractar es dóna per conclòs l’acte essent les 20:00 hores.

