Ajuntament de Rialp
Plaça del Tornall, 1 - 25594
Rialp
(Pallars Sobirà)
Tel. 973 620 365 Fax. 973 620 308
Web: www.rialp.cat - Mail: ajuntament@rialp.cat

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE
L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 13 DE JULIOL DE 2007.

Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Hora d’acabament: 21:35 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els
regidors Jordi Altieri Montserrat (CIU), Miquel Blasi Servent (CIU), Eugeni Freixa
March (ICV), Vanesa Freixa Riba (IR-PM), Núria Auberni Serra (IR-PM) i Joan
Sebastia Colomé (Esquerra-AM).
Secretària: Rosa Mª Folguera i Mill, que hoés de la Corporació.

Assumptes tractats i acords adoptats:
1.-APROVACIÓCARTIPÀS MUNICIPAL.
L’Alcalde exposa que aquest és el primer Ple de la nova legislatura i que aquesta, ha
d’iniciar-se amb l’aprovació del cartipàs municipal essent l’únic punt de l’ordre del dia.

1.1.- Periodicitat sessions del Ple:
L’Alcalde exposa que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es duran a
terme cada tres mesos, segons estableix la normativa de règim local, correspondrà.
Atenent la data de constitució de l’Ajuntament, el primer ple ordinari correspondria
celebrar-se en la primera quinzena del mes de setembre.
Tot això, atès l’article 46.2 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local, el 95.a de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i el 78.1 del R.O.F. (RD 2568/86).

1.2.-Comissió Especial de Comptes.
La normativa de règim local estableix la existència de la Comissió Especial de
Comptes segons l’art. 116 de la Llei 7/85, 58 del DL 2/2003, 28 d’abril pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , art. 46 del
RDL 781/86 i altres disposicions concordants.
La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per un representant de cada grup
polític que seran:
Gerard Sabarich Fernandez-Coto (CIU) que la presideix com alcalde.
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Eugeni Freixa March (ICV),
Núria Auberni Serra (IR-PM ),
Joan Sebastia Colomé (Esquerra-AM)
El sistema de vot que s’aplica és el de ponderat (art. 58.3 Text refós Llei municipal i
de règim local) (Cada representant de grup polític ostenta un
nombre de vots
equivalent al nombre de regidors obtinguts: 3(CIU)-1(ICV)-1(E-AM)-2(IR-PM)

1.3.- Nomenament membres Comissió de Govern i dels Tinents d’Alcalde.
L’Alcalde dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 80, de 22-6-07 , pel qual, de
conformitat a l’establer al Reglament d’Organització i Funcionament, es nomenen
Tinents d’Alcalde :
1r. Jordi Altieri Montserrat (CIU)
2n. Eugeni Freixa March (ICV)
Proposa l’establiment de la Comissió de Govern que estarà formada per l’Alcalde en
qualitat de President, Gerard Sabarich Fernandez-Coto (CIU) , i els dos Tinents
d’Alcalde esmentats.
La regidora Vanesa Freixa demana l’objecte de l’establiment de la Comissió de
Govern ja que la seva existència pot ser que no doni transparència a la gestió de
l’equip de govern municipal, demana també a l’Alcalde, si es faran comissions
informatives per a la resta de regidors o comissions de treball com l’anterior legislatura
tot i que se’n van fer solament un parell.
L’Alcalde respon a la regidora que tal com ja li va explicar en una reunió mantinguda
anterior a la present sessió de Ple, la Comissió de Govern és una eina per poder
treballar amb més agilitat exercint exclusivament les atribucions de l’alcalde.
La regidora insisteix en les delegacions de facultats de Ple a la Comissió de Govern,
essent resposta per l’Alcalde que la Comissió de Govern solament te atribuïdes
facultats de l’alcaldia i cap del Ple.
En relació a les comissions informatives l’Alcalde confirma el que va anticipar-li a la
regidora Vanesa Freixa, de que cada dos mesos es mantindran les reunions que
demana de caire informatiu. Les àrees de treball no se celebraran ja que considera
que amb les informatives ja és suficient.
Es procedeix a la votació el resultat de la qual és:
(3) tres vots a favor dels regidors del grup CIU, (1) un vot a favor del regidor de ICV,
(1) un vot a favor del regidor de ER-AM i (2) dos vots en contra de les regidores del
grup IR-PM, per majoria s’acorda:
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-Mantenir la Comissió de Govern existent a l’Ajuntament de Rialp.
-Delegar a la Comissió de Govern totes les atribucions delegables de l’Alcaldia amb
excepció de les reservades al Ple. (art. 23.2b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril). Aquesta
delegació compondrà el seguiment d’expedients fins a la seva resolució.

1.4 Responsables de regidories
L’Alcalde exposa que determinades matèries estaran gestionades per un regidor
sense que això suposi una delegació expressa de competències en els termes
establerts a l’art. 56 DL 2/2003, 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Relació de matèries i regidor responsable:

OBRES, RELACIONS AMB ELS NUCLIS i ESPORTS
Jordi Altieri
MEDI AMBIENT I FESTES
Miquel Blasi
NOVES TECNOLOGIES I SANITAT
Eugeni Freixa

La regidora Núria Auberni, demana el perquè d’aquesta distribució i com es tractaran
la resta de matèries de gestió municipal .
L’Alcalde respon que la resta de matèries seran gestionades directament per l’alcaldia.
La regidora demana que si ho podrà assumir ja que l’alcalde ha de gestionar i viatjar
fora de les dependències municipals i si això li permetrà assumir tanta tasca. L’Alcalde
respon que aquest és un ajuntament petit malgrat la complexitat dels assumptes i que
considera que sí es pot assumir tota la tasca.

1.4.- Nomenament de Tresorer o Dipositari de l’Ajuntament.
L’Alcalde dona compte del Decret núm. 81/07 pel qual s’anomena al regidor Eugeni
Freixa March.
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1.5.- Nomenament dels representants
municipi:

de l’Alcalde als nuclis de població del

L’Alcalde exposa que en aquest exercici de 2007 no s’establirà de forma nominal cap
representant de nucli. La raó fonamental és la de preservar la unitat del poble i evitar
possibles enfrontaments.
Se celebraran reunions cada tres mesos amb cadascun dels nuclis, a banda d’atendre
personalment a l’Ajuntament a tothom que ho sol·licita.
La regidora Vanesa Freixa demana si l’alcaldia es pot comprometre a que serà cada
tres mesos que se celebraran aquestes reunions, l’alcalde respon que si, que aquest
és un compromís formal, cada tres mesos i una per cada nucli .
La regidora Núria Auberni, exposa que si no hi ha representants als nuclis, els avisos
de reparacions els haurà de fer cada veí.
L’Alcalde respon que la comunicació entre ajuntament i nuclis sempre ha estat molt
directa amb o sense representant doncs son els veïns els que avisen de les avaries.

1.6.- Remuneracions i dietes a regidors per assistència a reunions i sessions.
L’Alcalde exposa que les Bases d’execució del Pressupost ja estableixen les dietes i
remuneracions als regidors per assistència a sessions, per la qual cosa aquest
assumpte es manté amb les condicions que ja estan establertes a l’expedient del
Pressupost per a 2007.
La regidora Vanesa Freixa pregunta quina dedicació tindran l’alcalde i els regidors .
L’Alcalde li respon que la dedicació de l’alcaldia serà plena amb un horari presencial
de 10 a 14 hores, la dels regidors no s’estableix com a plena.

1.7.- Règim intern llar infants
La directora de la Llar d’Infants, Mercè Sicília demana incloure al reglament de règim
intern l’adaptació de les festes laborals al calendari del Departament d’Ensenyament i
que solament es modifiqui per raons del propi departament o de l’Ajuntament, a
excepció dels mesos de juny i juliol que el serveis segueix en actiu, per la qual cosa
no caldrà la seva aprovació expressa cada curs.
Afegir també al Reglament de Règim intern de la Llar d’Infants , pel que fa a l’apartat
de malalties i documents a aportar , el següent:
*Quan es tingui carnet de vacunacions, s’haurà de presentar un certificat mèdic oficial
on figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates corresponents.
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* Als infants que no hagin estat vacunats per contraindicació mèdica o per altres
circumstàncies, els caldrà presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
*En el cas de l’aparició de qualsevol malaltia per la qual no s’hagi estat
vacunat7vacunada s’haurà de romandre a casa fins que el pediatre ho consideri
oportú, tant si és el propi infant el que pateix la malaltia com si es dóna en un altre nen
o nena.
Es procedeix a la votació el resultat de la qual és : vot favorable de tots els regidors
que conformen l’Ajuntament en nombre de set, tres del grup CIU, un del regidor de
ICV, un del regidor de ER-AM i dos de les regidores del grup IR-PM , per unanimitat
s’acorda:
1.-Aprovar l’adaptació de les festes laborals de la Llar d’Infants de Rialp al calendari
del Departament d’Ensenyament i que solament es modificarà per raons del propi
Departament o de l’Ajuntament sense ratificació expressa cada any, a excepció dels
mesos de juny i juliol que el servei segueix en actiu.
2.- Afegir al Reglament de Règim intern de la Llar d’Infants , a l’apartat de malalties i
documents a aportar, les condicions següents:
2.1.-Quan es tingui carnet de vacunacions, s’haurà de presentar un certificat
mèdic oficial on figurin les dosis de les vacunes rebudes amb les dates
corresponents.
2.2.- Als infants que no hagin estat vacunats per contraindicació mèdica o per
altres circumstàncies, els caldrà presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
2.3.-En el cas de l’aparició de qualsevol malaltia per la qual no s’hagi estat
vacunat7vacunada s’haurà de romandre a casa fins que el pediatre ho
consideri oportú, tant si és el propi infant el que pateix la malaltia com si es
dóna en un altre nen o nena.

1.8.-EQUIP TÉCNIC I JURÍDIC
L’Alcalde exposa que, a dia d’avui, l’equip tècnic de l’Ajuntament es manté amb la
següent estructura:
Assessoria tècnica
JOSEP Mª SAMÀ (Arquitecte superior)
CHISTIAN LLADÓS GALLART (Arquitecte Superior)
L’Alcalde exposa que es mantindrà a Josep Mª Samà, arquitecte superior , en qualitat
de tècnic municipal el qual incrementarà aquest servei als efectes de disposar de
tècnic cada setmana.
Pel que fa a la gestió i control de l’obra pública així com la confecció de memòries o
projectes amb aquest destí, es mantindrà en Chistian Lladós, tot i que donada la
ampliació de permanència del tècnic municipal es podrà assumir part d’aquesta tasca.
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Assessoria jurídica
Es manté en l’advocat Josep Mª Rodriguez amb oficina a Lleida.

I sense res més a manifestar, l’Alcalde aixeca la sessió a les 21:35 hores, del dia de
l’encapçalament, estenent-se la present Acta que com a Secretària en dono fe.

Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària

Diligència:
Per a fer constar que la present Acta ha estat ratificada sense esmenes pel Ple
de la Corporació en sessió de 27 de setembre de 2007
Secretària
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