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 REDACCIÓ
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP
CELEBRAT EL DIA 15 D’ABRIL DE 2008 (1/2008)
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Hora d’acabament: 22:10 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 (IRPM) i Joan Sebastia Colomé (Esquerra-AM).

Secretària: Rosa Mª Folguera Mill, 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.
L’esborrany de l’Acta del Ple ordinari 3/2007, de 18-12-07, ha estat tramesa a
tots els regidors amb la convocatòria de la present sessió per la qual cosa no
se’n fa lectura.
L’esborrany de l’Acta del Ple extraordinari 1/2008, de 6-2-08, ha estat tramesa
a tots els regidors amb la convocatòria de la present sessió per la qual cosa no
se’n fa lectura.
Amb el resultat de 7 vots favorables , 3 dels regidors de CIU, 1 regidor d’ICV,
1 regidor d’ ERC i 2 regidores d’ IR-PM , s’acorda:
1.-Aprovar sense esmenes l’Acta del Ple ordinari de 18-12-2007.
2.- Aprovar sense esmenes l’Acta del Ple extraordinari de 6-2-07.
3.-Remetre les Actes a les Delegacions del Govern corresponents. __________________________________________________________________________________________
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2.-ACTES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.
No s’ha celebrat cap sessió de Comissió de Govern

3.- DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dona compte (Art. 42 del ROF) de la relació dels Decrets d’Alcaldia
núm. 1/08, des del núm. 171 de 24-12-2007 al 179, de 31-12-2007 i de
l’exercici 2008 des de l’1 , de 4-1-08 al núm. 36, de 8-4-2008.
La relació ha estat lliurada anticipadament a tota la Corporació per la qual cosa
no se’n fa lectura.
La regidora Vanesa Freixa, exposa que la relació de Decrets es conformin com
en l’anterior legislatura amb dades més ampliades.
L’Alcalde respon que aquesta ha estat una relació confeccionada amb aquest
format de forma excepcional.
Els regidors no manifesten desacord en cap decret de la present relació.

4.-RELACIÓ DE FACTURES.
A la convocatòria de la present sessió s’ha lliurat les relacions de factures
següent amb el decret d’aprovació de la relació final de 2007:
Núm. 174 de 31-12-2007 relació de 618 a 711 per import de 67.153,14 €
Exercici 2008
relació de 1 a 184 per import de 86.793,22 €

No hi ha cap factura que sigui objecte d’aprovació expressa del Ple donat que
per raons de quantia, la facultat d’aprovació és de l’Alcaldia, no obstant això,
l’Alcalde en dona compte i en proposa la seva aprovació.
Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV, 1 del regidor de ERC i 2 de les regidores de IR-PM , s’acorda
amb 7 vots a favor
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1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 174 de 31-12-2007 relació de 618 a 711 per import de 67.153,14 €
Exercici 2008
relació de 1 a 184 per import de 86.793,22 €

6.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA ENLLUMENAT EXTERIOR NUCLIS
L’Alcalde exposa a tots els regidors que el 12-3-2008 es va celebrar l’acte
d’obertura de propostes i adjudicació provisional de l’obra de l’enllumenat
exterior dels nuclis
El resultat de l’adjudicació provisional és en favor de l’empresa EIPSA LLEIDA
SA per l’import de 87.455,00 € però que en reconsiderar necessitats
immediates que no s’han previst al projecte i per a no perdre la part de l’ajut,
ateses les bases de PUOSC, l’adjudicació definitiva s’estableix en el llindar
mínim establert per l’esmentada normativa PUOIS executant aquesta diferència
en partides d’obra no contemplades en el projecte.
La proposta al Ple es la ratificació i adjudicació definitiva a EIPSA LLEIDA SA
de l’obra esmentada.
Amb el resultat de 7 vots favorables, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1
regidor de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Adjudicar difinitivament a l’empresa EIPSA LLEIDA SA les obres del Nou
enllumenat exterior als nuclis de Rialp, per un import de 93.127,77 €
2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord i de tota la documentació que se’n derivi fins
la total execució de l’obra incloses les certificacions que s’hagin de
confeccionar per la justificació d’ajuts.
3.-Comunicar el present acord a les empreses licitants amb devolució de la
documentació que calgui.
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7.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA RESTAURACIÓ ESGLÉSIA DE SURP
L’Alcalde exposa a tots els regidors que el 12-3-2008 es va celebrar l’acte
d’obertura de propostes i adjudicació provisional de l’obra de restauració de
l’església de Surp.
El resultat de l’adjudicació provisional és en favor de l’empresa licitant SERGI
FARRAS RAMONEDA, la única presentada, per l’import de 90.200,00 €
La proposta al Ple es la ratificació i adjudicació definitiva a SERGI FARRAS
RAMONEDA de l’obra esmentada.
Amb el resultat de 7 vots favorables, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1
regidor de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Adjudicar difinitivament a l’empresa SERGI FARRAS RAMONEDA
les
obres de Restauració de l’església de Surp, per un import de 90.200,00 €
2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord i de tota la documentació que se’n derivi fins
la total execució de l’obra incloses les certificacions que s’hagin de
confeccionar per la justificació d’ajuts.
3.-Comunicar el present acord a l’empresa licitant amb devolució de la
documentació que calgui.

8.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRES D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
VALL DE RIALP.
L’Alcalde exposa a tots els regidors que el 12-3-2008 es va celebrar l’acte
d’obertura de propostes i adjudicació provisional de les obres d’urbanització del
carrer Vall de Rialp.
El resultat de l’adjudicació provisional és en favor de l’empresa licitant RIU
NOGUERA SL, la única presentada, per l’import de 199.323,70 €
La proposta al Ple es la ratificació i adjudicació definitiva a RIU NOGUERA SL
de l’obra esmentada.
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Amb el resultat de 7 vots favorables, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1
regidor de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Adjudicar difinitivament a l’empresa RIU NOGUERA SL les obres
d’Urbanització del carrer Vall de Rialp, per un import de 199.323,70 €
2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord i de tota la documentació que se’n derivi fins
la total execució de l’obra incloses les certificacions que s’hagin de
confeccionar per la justificació d’ajuts.
3.-Comunicar el present acord a l’empresa licitant amb devolució de la
documentació que calgui.
4.-Comunicar el present acord al Dep. D’Arquitectura i Paisatge als efectes del
replanteig de l’obra.

9.-APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST GENERAL 2008
L’Alcalde presenta per la seva aprovació inicial el pressupost general de la
Corporació corresponent a l’exercici de 2008 el document del qual s’ha lliurat
anticipadament per e-mail a tots els regidors.
L’Alcalde proposa l’aprovació inicial del Pressupost i la informació pública de
l’expedient que conté tota la documentació requerida per la Llei d’hisendes
Locals.

El projecte de pressupost general de l’Ajuntament de Rialp per a l’exercici 2008
és de 2.798.258,42 € per a ingressos i el mateix import per a les despeses.
L’Alcalde exposa a tots els regidors els trets més significatius d’aquest
pressupost que estan reflectits a la memòria que consta a l’expedient.
L’Alcalde exposa que les obres consignades al pressupost són totes les
existents i documentades per a tot l’exercici 2008.
La regidora Vanesa Freixa exposa que cal treballar de forma conjunta les taxes
a aplicar donat que degut a l descens de les llicències d’obres els ingressos de
l’Ajuntament que provenen de les taxes s’han de treballar als efectes d’obtenir
una correcta rendibilitat. Ratifica la regidora la disponibilitat del seu grup en
aquest treball. I col·laboració amb l’equip de govern.
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La regidora demana informació en relació a la previsió del ajuts privat demana
de què es tracta i conèixer com es repartiran per la qual cosa demana
expressament que hi consti en acta aquesta petició.
A instància de les regidores del grup IR-PM, l’Alcalde explica l’objecte de
dotació de calefacció a l’escola donat que no es tracta de una nova instal·lació
si no d’una millora de l’existent per tal de estalviar carburant i amb aquest
objecte dona suport econòmic Educació.
La regidora Vanesa Freixa, a rel de la exempció en aquest exercici 2008 de la
taxa de la societat de caçadors, demana que aquesta societat s’impliqui en afers
educatius pel poble ja que se’ls condona enguany la seva aportació, és a dir,
que financin activitats amb caire cultural i educatiu en compensació.
La regidora Vanesa Freixa demana explicacions per la davallada d’ingressos de
la central, el regidor Eugeni Freixa respon que les millores endegades a la
central incrementaran notablement aquests ingressos. El regidor Eugeni Freixa
exposa a la regidora les dades tècniques de les actuacions de millora que es
pretenen.
Així mateix, es demana explicacions de com es pagarà la reparació i millora de
la centra, es respon a la regidora que amb ajuts que es preveu demanar a la
Diputació.
La regidora exposa que els ajuts que es donin del pressupost municipals s’han
de justificar per part de les associacions, l’Alcalde manifesta el seu acord amb
aquesta consideració.
La regidora Vanesa Freixa
apunta en la confecció d’una bossa per a
subvencions per evitar-ne un increment en excés als destinataris de les
mateixes, el regidor Eugeni Freixa exposa que potser caldria solament fer
ajudes puntuals.
La regidora Vanesa Freixa esposa que el seu grup no pot votar a favor del
pressupost de 2008 donat que la seva previsió ha estat confeccionada sense
comptar amb el seu grup ja que considera que aquesta eina es de treball per a
tot el consistori.

Amb el resultat de votació següent: 5 vots favorables: 3 dels regidors de CIU,
1 regidor ICV, 1 regidor de ERC i assabentades les 2 regidores de IR-PM ,
s’acorda:
Primer.-Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2008 amb la
documentació que el conforma i segons el resum per capítols següent:

PRESSUPOST GENERAL 2008
Resum d’ingressos per capítols: (total cap 1a 5 : 710.016,75 €)
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CAP.1.-IMPOSTOS DIRECTES..........................................182.550,00 €
CAP. 2.-IMPOSTOS INDIRECTES................................... 60.000,00 €
CAP. 3.-TAXES I ALTRES INGRESSOS...................
53.701,00 €
CAP. 4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS....................... 268.765,75 €
CAP. 5.-INGRESSOS PATRIMONIALS.............................. 145.000,00 €
CAP. 7.-TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL................... 2.088.241,67 €
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS ...............

2.798.258,42 €

Resum despeses per capítols ( total cap 1 a 4: 680.213,25 €)
CAP.1.-DESPESES DE PERSONAL..................................311.600,00 €
CAP.2.-COMPRA DE BENS CORRENTS-SERVEIS....... 326.850,00 €
CAP.3.-DESPESES FINANCERES...................................... 14.501,00 €
CAP.4.-TRANSFERÈNCIES CORRENTS........................... 27.262,25 €
CAP.6.-INVERSIONS REALS...........................................2.069.169,02 €
CAP.9.-PASSIUS FINANCERS..............................................48.876,15 €
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES......................... 2.798.258,42 €

Aquesta aprovació suposa implícitament la de:
1.-Les bases d’execució del pressupost.
2.-La plantilla de personal i la relació del llocs de treball
3.-Les operacions de crèdit consignades al pressupost
4.-El Pla financer
Segon .-Procedir a l’exposició pública de l’expedient pel termini legalment
establert de 15 dies hàbils.
Tercer.-De no presentar-se cap al·legació durant el tràmit d’informació pública, el
pressupost de 2008 restarà definitivament aprovat .

10.-APROVACIÓ CATÀLEG DE LA PLANTILLA DE PERSONAL
Atès que l’aprovació de la plantilla de personal és un punt i apart del pressupost
general tot i que l’ha d’acompanyar com annex, es lliura a tots els regidors en la
present sessió.

La plantilla ha tingut variacions en quan a la relació de llocs de treballs atès que
s’ha cobert la plaça vacant de peó.
Pel que fa a la resta de llocs de treball, es manté, essent la plantilla de
personal que resta amb 7 llocs de treball de personal adscrit a les
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dependències de la plaça del Tornall i 2 adscrits a la Llar d’infants a la Plaça de
Dalt.
Amb el resultat de 7 vots favorables dels regidors assistents a la present sessió
del set que composen la Corporació, 3 del grup CIU, 1 regidor ICV, 1 regidor de
ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
Primer.-Aprovar inicialment la plantilla de personal i relació de llocs de treball de
l’exercici 2008 amb la documentació que el conforma .

Plantilla de personal i llocs de treball
1.-Funcionaris d’habilitació nacional
Secretari: vacant

2.-Personal laboral
2.1.- 1 Oficial Administrativa.
2.2.- 1 Auxiliar administrativa.
2.3.- 3 Ajudants de serveis varis.
2.4.- 1 Cap de brigada
2.5.- 1 Netejadora.
Llar d’Infants:
2.6 Directora
2.7 Monitora
Relació de llocs de treball:
1.- Oficial Administrativa. Cat. Professional oficial administrativa. Durada del
contracte: Indefinit. Ocupant Rosa Mª Folguera i Mill i que fa les funcions de
Secretària-Interventora.
2.- Auxiliar administrativa. Cat. professional administrativa. Durada del
contracte: indefinit. Ocupant: Anna Camp i Mitjana.
3.-Ajudant de serveis varis. Cat. professional. Peó. Durada del contracte
temporal. Enrique Balaguer Navarro
4.-Cap de manteniment i de la brigada municipal. Cat. professional: Cap de
manteniment . Durada del contracte: Indefinit. Ocupant: Miquel Salvadó i Solà.
5.-Netejadora. Categoria professional: Peó. Durada del contracte: indefinit
Ocupant Pilar Roquet Farré.
6.-Ajudant de serveis varis. Cat. Professional: Peó. Durada del contracte:
temporal. Ocupant Mariano Martín Molina.
7.-Ajudant de serveis varis. Cat. Professional . Peó . Durada del contracte:
temporal .Ocupant: Juan Antonio Sanchez Vela .
8.-Tècnic llar d’infants amb funcions de directora. Durada contracte: indefinit.
Ocupant: Mercè Sicília Aliart.
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9.-Monitora llar infants. Durada del contracte: Indefinit. Ocupat per Immaculada
Gallardo .
Segon.-Procedir a l’exposició pública de l’expedient pel termini legalment
establert de 15 dies hàbils.
Tercer.-De no presentar-se cap al·legació durant el tràmit d’informació pública
restarà definitivament aprovat .

11.- APROVACIÓ INICIAL CONSTITUCIÓ CONSORCI GOVERN
TERRITORIAL DE SALUT DEL PALLARS JUSSÀ I PALLARS SOBIRÀ I
ELS SEUS ESTATUTS.
La documentació relativa al present punt de l’ordre del dia ha estat tramesa a
tots els regidors en la present convocatòria per la qual cosa no se’n fa lectura .
L’Alcalde exposa que el 25-5-2006 es va subscriure el Pacte per a la Salut del
Pallars Sobirà amb la finalitat de promoure el treball conjunt en matèria de
planificació de la salut en aquest territori.
Aquest Pacte per a la Salut, s’estableix a rel de l’aprovació pel Govern de la
Generalitat del Decret 38/2006, del 14 de març pel qual es regula la creació
dels governs territorials de salut. La proposta de la Generalitat, intenta ser una
nova formula de col·laboració en l’àmbit de la salut entre els ens locals i
l’Administració de la Generalitat mitjançant la creació d’aquests consorcis.
El procés de desenvolupament administratiu és en primer lloc, trametré i
aprovar pel Ple de l’Ajuntament el model d’Acord que hem lliurat i que us
proposo
Text model d’acord:
“Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la
creació de governs territorials de salut.
Vist el Pacte de Salut per als territoris dels Pallars Jussà i Pallars Sobirà, de
data 25 de maig de 2006, pel qual es preveu la creació del Consorci del Govern
Territorial de Salut del Pallars Jussà-Pallars Sobirà, el qual restarà integrat pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la
Salut i les entitats locals d’ambdós territoris de referència que hi vulguin
participar, d’acord amb el previst a l’art. 2.2. del Decret abans esmentat.
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Atès que és del interès d’aquesta Corporació la ratificació del Pacte de Salut
abans esmentat i la seva integració en el Consorci del Govern Territorial de
Salut del Pallars Jussà-Pallars Sobirà, en el qual hi participen altres entitats
locals de l’entorn territorial amb l’objectiu d’assolir un grau adequat d’integració
de les competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i
les administracions locals i millorar així la salut de la població.
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/95 de 13 de juny,
quan al règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació.
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b)
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció
dels següents acords:
1r.- Ratificar el Pacte de Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà, signat en data
25 de maig de 2006, el text del qual resta adjunt com Annex 1.
2n.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de
Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà i els seus Estatuts, els quals resten
adjunts com Annex 2.
3er.- Aprovar la proposta de pacte entre totes les entitats locals que hi
participen en l’esmentat Consorci, relatiu a l’assignació de ponderació de vot i
de representació local que s’adjunta com Annex 3.
4art.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels estatuts, a
informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin
pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si
dins el termini esmentat no es presenten al·legacions.
5é.- Delegar en el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, com a entitat
coordinadora, perquè realitzi la publicació inicial al DOGC i al BOP.”
Amb el resultat de 7 vots favorables dels regidors assistents a la present sessió i
que conformen el nombre legal de membres de la Corporació, 3 del grup CIU, 1
regidor ICV, 1 regidor de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
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1r.- Ratificar el Pacte de Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà, signat en data
25 de maig de 2006, el text del qual resta adjunt com Annex 1.
2n.- Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de
Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà i els seus Estatuts, els quals resten
adjunts com Annex 2.
3er.- Aprovar la proposta de pacte entre totes les entitats locals que hi
participen en l’esmentat Consorci, relatiu a l’assignació de ponderació de vot i
de representació local que s’adjunta com Annex 3.
4art.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels estatuts, a
informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la
Corporació.
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin
pertinents.
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si
dins el termini esmentat no es presenten al·legacions.
5é.- Delegar en el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, com a entitat
coordinadora, perquè realitzi la publicació inicial al DOGC i al BOP.”

12.-ASSUMPTES DE TRÀMIT

11.1.- Escola de música.L’Alcalde exposa que s’ha constituït el Consorci de l’escola de música itinerant
del Pallars i que actua com a President l’Alcalde de Rialp i com a tal.
Com a President , l’Alcalde manifesta que farà una proposta organitzativa de
poder disposar d’un representant del municipi on s’imparteix l’escola. L’apartat
tècnic el durà a terme Joventuts Musicals essent la secretària la mateixa
persona que ho és a l’escola.
Exposa l’Alcalde que es demanen ajuts per a salaris a la Diputació i caldrà
estudiar com s’estructuren les despesses de funcionament i l’estat de l’edifici.
11.2.-Gran Pallars.-
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L’Alcalde exposa la situació i la disponibilitat de la Diputació de Lleida que
participarà econòmicament per Rialp i Espot , donat que sense participació
econòmica a la societat solament es té dret a opinió (veu) sense dret a vot.
11.3.-Ratificació acceptació ajut d’Educació per la Llar d’Infants, 25.200,00
€, despeses de manteniment
La Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu , del Departament
d’Educació, ens notifica l’atorgament de 25.200,00 € d’aportació a la llar
d’infants municipal relativa al curs 2007-2008 .
Condició expressa per l’avançament del primer pagament que ascendeix al 50€
del total, és, entre altra documentació, l’acord del Ple de la corporació local
per qual s’accepta la subvenció.
Amb el resultat de 7 vots favorables dels regidors assistents a la present sessió i
que conformen el nombre legal de membres de la Corporació, 3 del grup CIU, 1
regidor ICV, 1 regidor de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:

1r.- Acceptar l’ajut de 25.200,00 € del Departament d’Educació amb destinació
a la llar d’infants municipal pel curs 2007-2008.
2on.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui
necessària per la tramitació del present acord al Departament d’Educació.
3r.-Comunicar el present acord a l’esmentat Departament.
11.4 -Ratificació sol·licituds d’ajuts diversos:
Petició d’ajut PERC-PLEGAC 2008-2009 , Ordre ECF-96/2008, de 21 de febrer,
per l’execució d’obres d’instal·lació per al subministrament d’energia elèctrica
PERC, i per al subministrament de gas PLEGAC.
Les actuacions presentades són :
PERC: Millorar la xarxa d’electrificació del casc antic de Rialp, en concret a
l’antic camí de Surp. Pressupost sense l’IVA 30.103,00 €
PLEGAC: Completar la xarxa de gas canalitzat a Rialp. Pressupost sense l’IVA
84.047,74 €.
Amb el resultat de 7 vots favorables dels regidors assistents a la present sessió i
que conformen el nombre legal de membres de la Corporació, 3 del grup CIU, 1
regidor ICV, 1 regidor de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:

1.- Demanar ajut PERC: Millorar la xarxa d’electrificació del casc antic de Rialp,
en concret a l’antic camí de Surp. Pressupost sense l’IVA 30.103,00 €
2.- Demanar ajut PLEGAC: Completar la xarxa de gas canalitzat a Rialp.
Pressupost sense l’IVA 84.047,74 €.
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11.5.-Ratificació expedient JOSEP M. MENTUY.
Per acord del Ple de 17-4-2003,
següents:

va aprovar-se inicialment els expedients

1.-Modificació Puntual de les NNSS,
Josep Mª Mentuy, àmbit Roní.

expedient

2003/008096-L,

promotor

2.-Pla de Millora Urbana,expedient 2003/009352 , promotor Josep Mª Mentuy ,
àmbit de Roni.
Ambdós expedients es tramiten conjuntament i acomplerts els tràmits
d’informació pública sense al·legacions s’aproven provisionalment per acord del
Ple ordinari celebrat el 19-9-2003, punt 7.1 de l’ordre del dia, acord comunicat
a la Comissió d’urbanisme.
La Comissió d’Urbanisme va acordar en sessió de 26-11-2003 suspendre
l’aprovació definitiva de la modificació de les NNSS del planejament per ampliar
el sòl urbà del nucli de Roní fins que, mitjançant un text refós a presentar per
duplicat i verificat per l¡Ajuntament, s’incorporin un seguit de prescripcions.
A rel d’aquest acord , l’expedient del Pla de Millora que es tramita
conjuntament va quedar aturat. El text refós no s’ha presentat a l’Ajuntament
per la seva verificació i tramesa a la Comissió d’Urbanisme.
Per escrit de 27-3-2008, i en relació al Pla de Millora, la secretària de la
Comissió d’Urbanisme informa de la caducitat del mateix, per la recuperació
de l’activitat de l’expedient cal que el Ple de l’Ajuntament ratifiqui la tramitació ,
publicació i emeti certificat sol·licitant la convalidació i reinici de l’expedient.
Amb el resultat de 7 vots favorables dels regidors assistents a la present sessió
del set que composen la Corporació, 3 del grup CIU, 1 regidor ICV, 1 regidor de
ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:

1.-Ratificar la tramitació de l’expedient 2003/009352-L Pla de Millora urbana al
nucli de Roní, promogut per Josep Mª Mentuy Isus i els acord presos
següents:
-

Acord de Ple de 17-4-2003, d’aprovació inicial, esmena de ratificació
Decret 78/03, 22-7-2003.
Edicte , tauler municipal, BOP 94 de 2-8-2003 i diari SEGRE de 27-82003
Resultat del tràmit d’informació de cap al·legació presentada.
Aprovació provisional per acord exprés del Ple de 19-9-2003.
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2.-Demanar a la Comissió d’urbanisme la convalidació i reinici de l’expedient
2003/009352-L , Pla de Millora urbana al nucli de Roní, segons els
antecedents exposats.
3.-Requerir al promotor Josep Mª Mentuy Isus per tal que aporti el text refós de
la Modificació Puntual de les NNSS, expedient 2003/008096-L.

11.6 Petició de l’empresa Aiguadicció per a poder adequar el local i inici
de pagament
L’Alcalde exposa que els representants de l’empresa Aiguadicció han demanat
poder condicionar el local cedit de l’antic escorxador per a dur-hi a terme
petites obres com és dotar-lo de serveis sanitaris , vestidor etc. les obres
d’acondicionament del local per adaptar-lo a la seva activitat no pressuposen
cap obligació de l’Ajuntament i restaran incorporades a l’edifici sense que
l’empresa hi tingui cap dret en el moment de que, per qualsevol motiu
d’ambdues parts, es rescindeixi el conveni d’ús subscrit.
Així mateix demanen que, degut a les obres d’acondicionament del local, s’ha
retardat el seu ús i demanen iniciar el pagament de les quotes acordades en el
mes de maig .
Per unanimitat de tots els regidors que conformen la Corporació de Rialp en
nombre de 7 : 3 regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1 regidor d’ ERC i 2 de les
regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Autoritzar la adequació interior del local per l’activitat pretesa sense que
aquesta actuació pressuposi obres majors que modifiquin l’estructura del local .
2.-Establir la data d’inici de l’aportació econòmica en el mes de maig de 2008
3.-Comunicar al sol·licitant el present acord.

12.-PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde demana a tots els regidors si desitgen formular alguna pregunta
en relació al Ple o qualsevol altre assumpte:

La regidora Vanesa Freixa proposa que els ajuts que atorga l’Ajuntament siguin
percentuals al 95% , que els interessats demanin i justifiquin la demanda en
lloc de donar-se solament per les obres.
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Per exemple, demanar un ajut vinculat a un projecte com pot ser la
recuperació dels horts de Sant Antoni. La regidora s’ofereix a impulsar aquest
projecte conjuntament amb un altre regidor.
El regidor Eugeni Freixa manifesta el seu acord en aquest projecte.
Un altra proposta de la regidora Vanesa Freixa és el pla de turisme, amb punts
d’informació (caseta de fusta) amb indicació d’itineraris, camins i amb
lliurament de fulletons.
L’Alcalde exposa que es preveu obrir al públic el Molí de Bellera i que serveixi
també com a punt d’informació turística i que aquest projecte hi ajudarà el
personal demanat en els plans d’ocupació i l’AODL.
En tractar els temes turístics també es determina que cal la regulació de l’accés
dels quads als camins per quin motiu el seu deteriorament és més evident.
La regidora
Núria Auberni,
demana informació envers les reunions
mantingudes amb els nuclis, l’Alcalde respon que se n’ha fet una i es preveu
fer-ne un altra de forma immediata, la regidora exposa que el seu grup espera
que les necessitats manifestades pels pobles siguin ateses.
La regidora Núria Auberni, demana que es transmetin les felicitacions de
l’Ajuntament a Pol Rocamora per el seu premi, l’Alcalde informa que ja s’ha fet
en nom de tota la Corporació.
La regidora demana activar la liquidació dels comptes de 2007, l’Alcalde
respon que en el proper més es presentarà a la Comissió Especial de
Comptes.
El grup de IR-PM, demanen informació de l’estat d’execució del projecte de
l’aigua de Surp, l’Alcalde exposa que la revisió del mateix ja està feta i que
properament s’informarà al nucli de Rodés i Surp per explica’l.
La regidora Vanesa Freixa demana que l’actuació integral al carrer Vall
s’expliqui als veïns i que en la celebració del replanteig demanen formalment
poder-hi assistir i que se’ls citi al seu grup per a poder plantejar propostes .
Les regidores del grup IR-PM demanen informació sobre l’esplai per tal que es
millori en relació al de l’any anterior, l’Alcalde exposa que així serà.
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I sense res més a manifestar, l’Alcalde dóna per finalitzada la present sessió de
Ple, essent les hores del dia de l’encapçalament i de quin contingut en dono fe
estenent-se la present Acta.

Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària

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