ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 13
de febrer de DE 2015
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19:30 hores
Hora d’acabament: 20:30 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els regidors
Jordi Altieri Montserrat (CIU), Francesc Virós Jantorre (CiU), Montserrat Albiñana
Riera, Jordi Abrantes Vidal (CiU) i Joan Josep Abellà Iglesias (CiU). El regidor Marc
Farrè Cuñat excusa la seva assistència
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents els esborranys de l’acata de la sessió
anterior
Vist que s’ha tramés l’esborrany de l’acta 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 presentada al Ple
2.- APROVACIÓ DECRETS
Es presenta a l’aprovació de la corporació la relació de decrets dictats per l’Alcaldia
nºs del 90/14 fins el 10014. I del 1/15 al 19/15 i els decret de Padró del P21 al P29
de 2014 i del P01 al P02 de 2015
La Corporació se’n dona per assabentada, ratificant el seu contingut
3.- APROVACIÓ DECRETS FACTURES
Es posa en coneixement dels assistents els decrets nºs 4, 5, 9 i 10/15 d’aprovació de
les factures dels mesos de setembre a desembre de de 2014, acompanyant als
mateixos la relació de factures aprovades.
Els assistents se’n donen per assabentats ratificant-ne el seu contingut
4.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NNSS DE RIALP- CANVI DE CLASIFICACIÓ
DE SÓL DE L’ANTIGA EMBOTELLADORA DE RIALP
Vista la documentació tramesa per l’empresa Fustes Sebastia referent a la
modificació de la proposta de modificació puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament Municipal per a qualificació com a sól industrial en parcel·la única de
l’antiga planta embotelladora de Rialp, segons l’informe emès al respecte per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió celebrada el 30 d’abril de 2014,
la qual documentació ha estat comprovada i verificada per part dels Serveis Tecnics
Municipals.
Vist que l’Ajuntament en sessió de 18 de setembre de 2012 va aprovar inicialment la
Modificació puntual de les NNSS

Vist que s’han efectuat les tramitacions corresponents així com l’exposició al públic
en els butlletins oficials, diaris i telemàticament a la web municipal, tal i com
s’acredita per certificació expedida pel Secretari de la corporació
Per vots a favor
PRIMER: Aprovar provisionalment la modificació de la proposta de modificació
puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal per a qualificació com a
sól industrial en parcel·la única de l’antiga planta embotelladora de Rialp
SEGON: Trametre el present acord així com la resta de documentació que composa
l’expedient a la Comissió territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu per a la seva
posterior tramitació i aprovació definitiva.
5.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT MUNICIPAL DE RIALP PER A INCLUSIÓ D’USOS DINS DE TERRENYS
D’EQUIPAMENTS
Es presenta a l’aprovació dels assistents la documentació que composa la proposta de
modificació puntual de les NNSS de Planejament Municipal, per a inclusió d’usos dins
de terrenys d’equipaments
Vist el contingut de la documentació rebuda i informes emesos pels serveis tècnics
municipals, per vots a favor
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació puntual de les NNSS de Planejament
Municipal, per a inclusió d’usos dins de terrenys d’equipament
SEGON: Efectuar les tramitacions d’exposició pública en els mitjans que estableix la
normativa vigent a efectes de presentació d’al·legacions i reclamacions
TERCER: Trametre el present acord i la documentació tècnica a la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu i Aran i als SSTT de Territori i Sostenibilitat a
Lleida per a la seva posterior tramitació
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA EXPEDIENT D’OCUPACIÓ DIRECTA DELS TERRENYS DE
CESSIÓ OBLIGATÒRIA PER A VIALS DEL PAU-1 DE LES NNSS DE RIALP
El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 10 de deembre de 2014 va aprovar
inicialment l’expedient d’ocupació directa dels terrenys de cessió obligatòria per a
vials del PAU-1 de les NNSS de Rialp
En compliment dels requisits establerts en l’artícles 156 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbanisme, en el
redactat consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer i 215 a 219 del Decret 305/2006, de18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’Urbanisme, es va procedir a la notificació individualitzada a
tots els propietaris afectats per l’acord adoptat de la resolució presa.

Vist que segons es determina per certificació expedida pels serveis de Secretaria de
la Corporació ha transcorregut el termini legalment establert sense que hi hagi
constància de la recepció de cap reclamació ni al·legació per part dels interessats.

Vist que és procedent elevar a definitiu l’acord d’aprovació inicial de 10 de
desembre de2014, així com aixecar acta d’ocupació dels terrenys i fixar la data per a
dur a terme l’ocupació dels terrenys afectats,
Per vots a favor s’acorda:
PRIMER: Elevar a defintiu l’acord del Ple de 10 de desembre de 2014 d’aprovació
inicial de l’expedient d’ocupació directa dels terrenys de cessió obligatòria per a
vials del PAU-1 de les NNSS de Rialp
SEGON: Procedir a la redacció de l’Acta d’Ocupació dels terrenys afectats i fixació
de la data d’ocupació efectiva dels terrenys, els quals documents seran notificats
individualitzadament a tots els propietaris afectats per al seu coneixement i efectes
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.
7.- APROVACIÓ INICIAL EXPEDIENT MODIFICACIÓ CRÈDITS 1/2014
Pel Decret de l’Alcaldia 20/15. s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari per
poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a l’ANNEX II d’aquesta
acta, 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 i/o crèdit
extraordinari que cal finançar amb 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.
El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
La Comissió Especial de Comptes 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 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.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves

competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
Per tant, per unanimitat dels membres assistents
S’ACORDA:
PRIMER : Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari
número 01/14, que cal finançar 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.
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.

7.1 COMPTE GENERAL PRESSUPOST EXERCICI 2014

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15
de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2014 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 12 de febrer de 2015

FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents 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 tant, per unanimitat dels membres assistents
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2012, els estats bàsics de la qual s’adjunten a la present acta a l’ANNEX II

SEGON: Exposar al públic el contingut del present acord i documentació annexa al
Butlletí Oficial de la Provincia, pels terminis legalment establerts, elevant-se a
definitiu el present acord cas de no presentar-s’hi cap reclamació en contra
8.- APROVACIÓ INICIAL PADRÓ TAXA AIGUA 2014
Es presenta als assistents la documentació corresponent al Padró de recaptació de la
taxa per subministrament d’aigua potable de Rialp, així com l’import corresponent al
Cànon de l’Aigua de l’Agència Catalana de l’Aigua der l’exercici de 2014.
Vist el contingut de la documentació presentada i trobat conforme, per unanimitat
dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprova inicialment el Padró de recaptació de la taxa per subministrament
d’aigua potable de Rialp, així com l’import corresponent al Cànon de l’Aigua de
l’Agència Catalana de l’Aigua der l’exercici de 2014.
SEGON: Exposar al públic el contingut de la documentació aprovada pels terminis
legalments establerts, entenent-se aprovat definitivament sense la necessitat de
l’adopció de cap altre acord, cas de no presentar-s’hi cap reclamació en contra.

9.- APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA REGULADORA DE LA FACTURA ELECTRÒNICA
D’acord amb el que s’estableix a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la
factura electrónica i creació del Registre comptable de factures electròniques, a
partir del 15 de gener de 2015 serà obligatòria la factura electrónica per a tots els
proveïdors que hagin entregat béns o prestat serveis a l’administració.
Vista la situació exposada i amb la finalitat de regular el funcionament del servei i
intentar facilitar al màxim als proveïdors la utilització d’aquest servei, es proposa la
confecció i aprovació d’una Ordenança reguladora de la factura electrónica a
l’Ajuntament de Rialp.

Vista la proposta presentada i el contingut de l’Ordenança reguladora i trobat
conforme, per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la factura electrónica a
l’Ajuntament de Rialp.
SEGON: Exposar al públic el contingut de la documentació aprovada pels terminis
legalments establerts, entenent-se aprovat definitivament sense la necessitat de
l’adopció de cap altre acord, cas de no presentar-s’hi cap reclamació en contra.
10.- RATIFICACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS CONSORCI LOCALRET
Per part dels responsables del Consorci Localret del qual forma part l’Ajuntament de
Rialp, s’ha tramès a l’Ajuntament la documentació corresponents a diverses
modificacions produïdes en els Estatuts que regulen el funcionament del Consorci.
Així mateix, es demana de l’Ajuntament que, si es considera convenient i conforme
la modificació produïda, sigui ratificada pel Ple de la corporació.
Vist el contingut de la documentació presentada i trobat conforme, per unanimitat
dels assistents s’acorda:

PRIMER: Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Localret presentada a
l’Ajuntament per part dels responsables del Consorci
SEGON: Donar trasllat del contingut del present acord al Consorci Localret per al seu
coneixement i efectes
12.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
El Sr. Alcalde demana dels assistents l’aprovació d’inclusió dins l’Ordre del dia per
procediment d’urgència, de diferents assumptes que precisen ser tractats.
Debatuda la proposta s’aprova per unanimitat dels assistents passant-se a tractar els
assumptes inclosos
12.1. RESPONSABILITAT CARRETERA PORT AINÈ
Es posa en coneixement dels assistents les converses mantingudes entre l’Ajuntament
i el Sr. Ricard Font, Secretari General del Departament deTerritori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya respecte la situació existent en l’actualitat sobre quina
administració s’ha de fer càrrec de la responsabilitat civil per danys que es puguin
produïr als usuaris de la carretera
d’accès a l’estació d’esquí de Port Ainé. En aquest sentit s’ha posat de manifest la
disponibilitat d’incloure dins l’assegurança de responsabilitat civil de la Generalitat
de Catalunya els danys que es puguin produír en l’ús de la carretera.
Vist el contingut de la proposta presentada, per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Donar conformitat a la proposta que la Generalitat de Catalunya, mitjançant
la seva assegurança de responsabilitat civil es faci càrrec dels possibles danys que es
puguin produïr als usuaris de la carretera d’accés a l’estació d’esquí de Port Ainè des
de Roni fins al final de la carretera, facultant expressament el Sr. Alcalde per tal
que, en nom i representació de la

Corporació efectui les gestions i signi els documents necessaris per a la formalització
dels acords adoptats.
12.2 CONCERTACIÓ OPERACIÓ D’ENDEUTAMENT. TENSIONS DE TRESORERIA.
El Sr. Alcalde informa als assistents del greu problema de tresoreria que s’ha produït
a l’Ajuntament per causa de la important reducció dels ingressos de les centrals
elèctriques municipals per causa dels canvis normatius en la retribució de les
energies renovables que ha aprovat el govern central així com la situació que s’ha
produït per la morositat en el pagament de taxes i impostos durant l’exercici de 2014
detectada en la liquidació de recaptació presentada per l’Organisme de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. Aquesta situació suposa una
reducció d’ingressos sobre la previsió d’aproximadament 120.000,00 €
Vista la situació produïda i atenent a que la reducció de despeses que s’ha posat en
funcionament no produirà efectes fins a mitjans de 2015 s’ha considerat convenient,
per atendre els pagaments a proveïdors, formalitzar una operació de tresoreria amb
una entitat bancària, per a solventar el problema existents.
Vist el contingut de la proposta per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar la proposta de concertació d’una operació de tresoreria facultant
expressament el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació
efectui les gestions i signi els documents necessaris per a la formalització dels acords
adoptats.

13.- INFORMES ALCADIA
El Sr. Alcalde informa als assistents de la satisfacció per l’èxit i participació en la
festa de la matança del porc, fent constar expressament l’agraïment de la
Corporació per la col·laboració de totes les persones que han fet possible la festa.
S’informa que els diners obtinguts per la recapta es destinaran a fer obres
d’arranjament e l’església de Rialp.
El Sr. Alcalde informa sobre el gran nombre de persones que s’han inscrit en el curset
d’esquí que novament s’ha organitzat aquest any, la qual cosa ha estat un éxit
d’aquesta iniciativa. Fa constar expressament l’agraïment per la feina feta per la
regidora Montserrat Albinyana encoratjant-la a continuar amb aquesta tasca.
El Sr. Alcalde informa que durant el proper trimestre es continuarà amb el projecte
de fer conferències per part d’experts en diferents temes d’interés social de les
quals s’anirà informant puntualment a l’Ajuntament i als veïns en els fulletons
informatius que s’editen

El Sr. Alcalde vol fer constar expressament l’agraïment de la Corporació per la bona
feina feta per totes les persones que han col·laborat i treballat en la organització de
les festes de Carnestoltes especialment la del regidor responsable Sr. Jordi Altieri, a
la brigada municipal i a la Comissió de Festes de Rialp ja que, sense el seu esforç i
treball no es podría fer la festa
El Sr. Alcalde informa sobre els greus problemes i danys que es van produïr el passat
dia 5 de febrer per causa del temporal de vent que es va patir. Especialment greu va
ser la situació de la grua instal·lada a les obres de construcció d’un edifici al C/. de
Mig, actualment paralitzades. Aquesta situació ha provocat que per part de
l’Ajuntament s’iniciin les actuacions necessàries per garantir la retirada de la grua a
la máxima brevedat possible.
El Sr. Alcalde informa sobre els actes d’inauguració de les obres de rehabilitació del
Molí de Bellera que van comptar amb l’assistència del Molt Honorable President de la
Generalitat de Catalunya i de l’Il·ltre. Sr. President de la Diputació de Lleida. L’acte
va consistir en la visita a les obres i explicació dels projectes d’acabament dels
serveis que es volen prestar a l’edifici, parlament de les autoritats presents a l’acte i
aperitiu popular a tots els veïns assistents.
14.- PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen
I, sense més assumptes a tractar, es dóna per conclòs l’acte a les 20:30 hores

