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

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP
CELEBRAT EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2007 (2/2007)

Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Hora d’acabament: 10:30 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 Mill, que ho és de la Corporació.
En els domicilis de tots els regidors a Rialp, s’ha lliurat la documentació en suport de
paper.

Assumptes tractats i acords adoptats:
1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Les actes de plens de dates: 16-6-2007, de Constitució i extraordinària del 16-7-2007,
han estat trameses 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 ICV, 1 regidor
de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Aprovar sense esmenes les actes de .
2.-Remetre les actes a les Delegacions del Govern corresponents.

2.-ACTES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.
Es dona compte de l’acta de la Comissió de Govern de 4-9-2007 reunida en
assumpció de les seves funcions d’assistència de l’Alcalde i quins acords es proposa
ratificar. Aquesta acta 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 ICV, 1 regidor
de ERC i 2 regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Es ratifiquen els acords presos i s’aprova la Comissió de Govern de 4-9-2007
segons els termes de l’acta redactada.
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2.-Remetre les actes a les Delegacions del Govern corresponents.

3.- DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dona compte (Art. 42 del ROF) de la relació dels Decrets d’Alcaldia núm.
2/07, des del núm. 38 de 18-4-2007 al núm. 128 de 4-9-2007.
La relació ha estat lliurada anticipadament a tota la Corporació per la qual cosa no se’n
fa lectura.
Els regidors no es manifesten en contra de cap decret de la present relació.

4.-RELACIÓ DE FACTURES.
La secretària lliura en la present sessió i a tots els regidors, la relació de factures des
de el registre 184 fins el 374 per un import de 126.701,34 €
.
La relació en format paper no s’ha inclòs amb la documentació de la convocatòria de la
present sessió per problemes informàtics, no obstant això, totes les factures estan a
disposició del regidors per la seva consulta.
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.
La regidora Vanesa Freixa exposa que hi ha moltes factures, encara que de poc
import, i en no poder disposar anticipadament de la relació , com era l’habitual, no
n’ha pogut fer la correcta revisió per la qual cosa el vot del seu grup és negatiu.
L’Alcalde respon que la documentació del present Ple ha estat a les oficines
municipals a disposició de tots els regidors.
Amb el resultat de votació següent: 3 vots favorables dels regidors de CIU, 1 del
regidor ICV, 1 del regidor de ERC i 2 vots negatius de les regidores de IR-PM ,
s’acorda amb 5 vots a favor i 2 negatius :
1.-Aprovar la relació de factures presentades des de el registre 184 fins el 374 per un
import total de 126.701,34 €
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5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA CAREGUE
L’Alcalde exposa que aquest punt de l’ordre del dia no es pot debatre ja que un copt
oberts els sobres núm. 1, de documentació, n’hi manca a dos contractistes la qual
s’ha requerit ( un d’ells és de vacances) per tant, no es pot dur a terme l’adjudicació
provisional ni definitiva.
L’Alcalde informa al Ple que es convocarà una sessió extraordinària properament.

6.- INICI EXPEDIENT CATÀLEG DE CONSTRUCCIONS RURALS AÏLLADES
L’Alcalde exposa que l’Ecomuseu de les Valls d’Àneu, va presentar pressupost per a
dur a terme l’inventari de construccions rurals aïllades del nostre municipi. La totalitat
de les construccions s’estimen en 50 fitxes o edificis, en peu o runes, a 75 € per
edifici amb un total de, 3.750 € l’IVA exempt.
Aquest pressupost es de 2006 i ha estat verificat i confirmada la seva vigència amb
l’Ecomuseu en el present mes de setembre de 2007.
Es disposa de dos pressupostos més amb un cost superior.
L’Alcalde confirma la importància de poder disposar d’aquest estudi per la seva
vinculació al POUM
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.- Aprovar l’inici dels treballs per a l’’inventari de construccions rurals aïllades del
municipi de Rialp , el seu pressupost de 3.750,00 € i l’adjudicació a l’Ecomuseu de
les Valls d’Àneu per aquest import .
2.- Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària per la
tramitació del present acord.
3.- Comunicar el present acord a l’Ecomuseu
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7.- INICI EXPEDIENT DECLARACIÓ MUNICIPI TURÍSTIC
L’Alcalde exposa que la denominació de municipi de muntanya i turístic ja es
determina al capítol 3è, de règims municipals especials, art. 77 de la Llei 2/2003, de
28 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de la lli municipal i de règim local de
Catalunya, aquesta declaració de municipi turístic afecta horaris comercials i altres
condicions establertes a la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya.
Rialp, ja és sense formulació prèvia, un municipi de muntanya i turístic en tant que la
seva situació geogràfica i les activitats que durant tot l’any, estiu i hivern, s’hi
celebren així el defineixen de forma natural, a més, l’augment poblacional de visitants
és, sens dubte, el doble dels residents empadronats per la qual cosa, aquest fet
també ho determina com a tal.
El nombre d’empadronats en tot el municipi, conformat per set nuclis, es de 680
persones, població que es duplica llargament ja sigui per les activitats de l’esqui a
l’hivern o dels esports d’aventura i altres activitats relacionades amb la muntanya, cal
fer esment que solament les places hoteleres al municipi poden encabir a 500
persones, a banda de les segones residencies que sumen 300 habitatges més.
L’activitat turística a Rialp, es important i tot i que el nombre de comerços no és
excessiu i solament estan implantats al nucli de Rialp, sí que cal preservar que puguin
atendre la demanda dels clients sense transgredir la normativa dels seus horaris
comercials.
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.- Aprovar l’inici de l’expedient i sol·licitud de declaració de municipi turístic a Rialp .
2.- Demanar al Departament de Turisme de la Generalitat de Catalunya la declaració
de Rialp com a municipi turístic.
3.- Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària per la
tramitació del present acord.

8.- APROVACIÓ PLA ENLLUMENAT EXTERIOR COMARCAL DEL PALLARS
SOBIRÀ
L’Alcalde dona la paraula al regidor Eugeni Freixa en qualitat de reigidor coneixedor
d’aquest assumpte i que exposa que per comunicació escrita rebuda el 06-09-2007,
el Consell Comarcal ens informa que ha elaborat el pla d’adequació de la il·luminació
exterior dels nuclis de la comarca i editat un dossier per a cada municipi amb plànols
detallats.
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Es proposa l’aprovació d’aquest document en tant que serà d’utilitat a fi i efecte de
concórrer i demanar els ajuts que en el Marc del Programa d’Estalvi i Eficiència
Energètica de l’ICAEN (ordre ECF/206/2007, de 17 de maig) han estat convocats.
Aquest projecte del Consell Comarcal entronca amb el projecte d’enllumenat dels
nuclis de Rialp confeccionat per la Diputació de Lleida i del que hi tenim ajut de
PUOSC i pel que es demanarà l’ajut de l’ICAEN.
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.- Aprovar el projecte anomenat Pla d’enllumenat exterior de la comarcal del Pallars
Sobirà, municipi de Rialp.
2.- Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària per la
tramitació del present acord.

9.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
9.1.- Ratificació ajut acció rural: Rehabilitació edifici la Mola per a museu,
segons el projecte de 224.458,32 ajut del 75%: 168343,74 €
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:
Primer.- Ratificar expressament l’ajut demanat.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui
necessària per la tramitació del present acord.

9.2.-Petició formulada el 02-03-2007 per Sr. Emili Llesuy i Aleix Gallardet
per a iniciar la recuperació d’ofici una porció de terreny que, segons les
afirmacions d’ambdós sol·licitants te la consideració de bé de domini
públic.
En relació a aquesta petició, s’ha demanat que els serveis jurídics de
l’Ajuntament emetin la seva proposta amb les dades i antecedents aportants
pels sol·licitants i existents a l’Ajuntament.
Es lliura la proposta jurídica a tots els regidors que diu textualment:
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“INFORME / PROPOSTA
Atès que per escrit presentat en data 2 de març de 2007 el Sr. Emili Llesuy
Bernadí i el Sr. Aleix Gallardet Faurat varen presentar escrit mitjançant el qual
sol·liciten de l’Ajuntament de Rialp que exerciti accions de recuperació d’ofici
d’una porció de terreny que segons afirma té la consideració de bé de domini
públic ús públic i que hauria estat ocupada pel Sr. Joan Capdevila.
Atès que l’article 201.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix
que són béns de domini públic els afectes a l’ús públic o als serveis públics dels
ens locals i els que la llei declari amb aquest caràcter, especificant l’article 4 del
Decret 336/1988, de17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals, que són d’ús públic aquells bens destinats a ésser utilitzats
directament pels particulars la conservació i la policia dels quals siguin
competència dels ens locals, com ara els carrers, places, parcs, fonts, camins,
obres públiques d’aprofitament i utilització general.
Atès que l’article 227.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, estableix que
els ens locals poden recuperar per ells mateixos, en qualsevol moment, la
possessió de llurs béns de domini públic en els termes que estableixen els
articles 147 i 148 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Atès que l’article 175.1 del Decret Legislatiu 2/2003, estableix que els ens
locals tenen obligació d’exercir les accions necessàries per a la defensa del seu
patrimoni, podent els particulars requerir l’ens local a actuar en aquest sentit, o
àdhuc aquests actuar per subrogació en els termes establerts en l’article 175.2
del Decret Legislatiu 2/2003 i en els articles 167 i 168 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre.
Atès que la prosperabilitat de la pretensió plantejada pels sol·licitants requereix
com a qüestió prèvia la determinació del caràcter de bé de domini públic de
l’immoble que s’afirma presumptament usurpat.
Atès que de les dades documentals aportades pels sol·licitants no es desprèn
el caràcter de bé de domini públic de la porció ocupada per una construcció
que es diu va ésser executada pel Sr. Capdevila en 1980, tot considerant que
el mateix títol de propietat dels sol·licitants configuraria aquest accés, en aquest
punt de conflicte, com un camí particular anomenat de “camino de Casa Toni”.
Atès que aquesta conclusió de titularitat privada d’aquesta porció de terreny
ocupada per un mur de contenció es veu corroborada a la vista del contrast
entre les fotografies que es corresponen a l’actualitat (pàg. 4) i les preses en
blanc i negre on es pot contrastar la preexistència del mur de contenció i d’una
reixa metàl·lica que tancaria l’accés a la finca “Casa Toni”.
Atès que resten en l’actualitat els vestigis d’aquest mur primitiu que s’alinea
amb l’afegitó més modern, així com s’aprecia l’antiga frontissa de la reixa
metàl·lica.
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Atès que, en conseqüència, d’existir una presumpta ocupació il·legítima per
part del Sr. Jaume Capdevila per la reconstrucció o reparació de l’antic mur de
contenció, aquesta no operaria sobre terrenys de domini públic ús públic sinó
que la controvèrsia possessòria i dominical té la naturalesa de conflicte privat
entre particulars sense l’afectació al domini públic de carrers ni camins d’ús
públic.
Atès que l’article 229 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 167.2
del Decret 336/1998, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels ens locals estableix que correspon al Ple de la Corporació
l’exercici de les accions administratives de recuperació d’ofici dels bens de
domini públic.”

Vist l’informe/proposta del lletrat Sr. Josep Lluís Rodríguez i Ros, l’Alcalde
PROPOSA al Ple de la Corporació l’adopció del següent ACORD:
Desestimar la petició formulada en data 2 de març de 2007 pel Sr. Emili Llesuy
Bernardi i el Sr. Aleix Gallardet Faurat de iniciar la recuperació d’ofici.
La regidora Vanesa Freixa proposa al Ple que l’Ajuntament ajudi a buscar el
consens i l’entesa en ambdós parts per tal d’ajudar a evitar el litigi i que sigui
aquest el darrer camí o via de solucionar aquest problema.
L’Alcalde exposa que efectivament l’Ajuntament pot col·laborar en aquest
propòsit fins el límit que no en surti perjudicat però, el que ara es proposa
acordar és la reclamació de si aquest indret és de titularitat i d’utilitat pública.
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:
Primer.- Desestimar la petició formulada en data 2 de març de 2007 pel
Sr. Emili Llesuy Bernardi i el Sr. Aleix Gallardet Faurat de iniciar la
recuperació d’ofici d’indret objecte de reclamació ja que aquest no és de
titularitat ni utilitat pública municipal.
Segon.- Comunicar el present acord als interessats
Tercer.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que
sigui necessària per la tramitació del present acord.
9.3.- Ajuts llar infants:
S’han presentat 5 sol·licituds de famílies que han estat informades pels serveis
socials del Consell Comarcal, solament una família obté la puntuació per
assolir l’ajut de llar d’infant i és la família Echevarria Buonfigli.
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Per unanimitat de tots els 7 regidors que conformen el nombre legal de
membres de l’Ajuntament de Rialp s’acorda :
Primer.- Aprovar i ratificar l’informe del serveis socials del Consell Comarcal i
adjudicar a la família Echevarria Buonfigli l’ajut del Departament d’Educació
per a nens i nenes de 0 a 3 anys escolaritzats en llar d’infants per al curs 20072008 que es trobin en condicions socioeconòmiqes desfavorides.
Segon.- Comunicar a la Directora de la llar d’infants el present acord i demanar
al Departament d’Educació l’ajut per la família.

10.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde demana als regidors si tenen alguna pregunta a formular , la regidora
Vanesa Freixa exposa que el seu grup vol plantejar diverses preguntes al Ple.
El detall sintètic de les preguntes formulades i de la resposta de l’equip de Govern és
el següent:
 La regidora demana per les reunions amb i als nuclis quan es faran, i si hi
podrà assistir el seu grup.
L’Alcalde respon en el mes d’octubre s’iniciaran i que hi podrà assistir qui vulgui
ja que seran públiques.
 La regidora exposa que és proper a iniciar-se el nou programa PUOSC i com
es pensa enfocar per una bona participació dels veïns.
L’Alcalde respon que en cada reunió als pobles demanarà que els veïns
exposin les necessitats que seran decidides per cada poble.
 La regidora demana informació el tractament de PUOS a Rialp, si s’hi farà
reunió.
L’Alcalde respon que a Rialp tindrà pes els carrers, es farà reunió, però les
opinions que a dia d’avui s’han constatat és els carrers.
 La regidora demana informació pel pla de camins, cunetes, variant d’Escàs,
com està, i ofereix la seva ajuda i “apretar” on correspongui.
L’Alcalde respon que ho farà , que ja s’han demanat actuacions al Consell.
 La regidora demana informació de les obres del carrer Mig i de Beraní per la
possibilitat de la millora del projecte tot i que entén que urbanísticament
compleix amb la normativa, considera que és millorable en molts aspectes,
que el problema malgrat l’atorgament de la llicència el tenim ara amb
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l’aparcament que comportarà un increment de circulació al carrer del Mig.
L’altra qüestió és l’arc de casa l’Aron que no ha de desaparèixer com element
històric.
L’Alcalde respon que amb el contractista del carrer del Mig, s’hi ha reunit en
tres ocasions i ha entès la sensibilitat estètica de l’edifici degut al seu
emplaçament, a més, considera l’Alcalde que l’edifici proposat no trenca
l’estètica d’aquest carrer.
Els problemes de transit pel carrer Mig cap a l’aparcament de l’edifici no els veu
greus, millor tenir aparcament que saturar la plaça de Dalt amb vehicles. Pel
que fa a l’arc de casa l’Aron, el Sr. Coixet , promotor de l’edifici, s’ha ofert a
pagar íntegrament desplaçar l’arcada que per altra banda, a criteri de l’alcaldia
no ho considera malmetre un element històric.
La regidora exposa que espera que el Pla Director de la Vila Closa, reculli la
preservació d’aquests elements.
Ple que fa a l’obra de Beraní, l’Alcalde exposa que està pendent d’entrevistarse amb els promotors.
 La regidora Núria Auberni, demana a l’equip de govern que faci un balanç dels
tres primers mesos de la present legislatura, creu la regidora que aquesta
valoració avui permetrà evitar la improvisació i poder programar les actuacions.
L’Alcalde, exposa en primer lloc que les actuacions d’aquest primes trimestre,
a banda de posar-se al dia dels assumptes pendents, han estat iniciar els
propòsits que es diuen en el programa polític.
 El regidor d’obres, Jordi Altieri, manifesta que la seva primera actuació va ser
fer moure uns pilars d’una obra, i convida a les regidores Vanesa i Núria que
l’acompanyin i vegin la seva tasca.
 El regidor Eugeni Freixa, exposa que la seva tasca ha estat la fiabilitat de la
central i el seu bon funcionament i rendibilitat ja que donada la manca
d’inversió s’ha reduït el seu resultat. S’ha modificat el règim d’explotació,
s’intenta millorar l’automatització i “tuberia” forçada així com el canal i la
captació en un futur immediat.
El regidor informa que ha treballat les xarxes WI-fi a nuclis amb cost de l’antena
participat per l’Ajuntament i el Consell. La cobertura total no es disposa i que es
preveu un repetidor a Caregue per cobrir Escàs, però, és solament un
projecte.
L’Alcalde exposa en aquest punt l’acord amb Telefònica de col·locació de dues
antenes als dipòsits d’aigua .

 El regidor Eugeni Freixa exposa la negociació que es duu a terme per part de
l’equip de govern per donar més atenció sanitària al consultori de Rialp i

__________________________________________________________________________________________
Actes Plenaris i Comissions de Govern de l'Ajuntament de Rialp
[ Acta-plenari-ordinari_27-setembre-2007.doc
]

pàgina-9

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

ampliar als nuclis l’assistència domiciliària evitant el centralisme de Sort en els
desplaçaments.
 L’Alcalde intervé de nou, per a explicar al Ple que el proper 4 d’octubre tindrà
lloc a l’Ajuntament una reunió informativa pública comarcal del Pla Director,
així mateix exposa que la reunió mantinguda a Barcelona amb Oriol Nel.lo,
pocs dies abans de la present sessió de Ple, va anar força malament , no
obstant així, avui mateix ha tornat a parlar telefònicament amb el senyor Nel.lo
notant un canvi, a millor, en l’actitud i el seu discurs .
 El regidor Miquel Blasi, intervé exposant que els camins i boscos estan molt
malament per bruts d’arbrat sec o mort que s’hauria de retirar. Que s’està
estudiant amb el Departament de Medi Ambient establir una central de biomasa
que és una petita indústria que no impacta i que ocupa 1ha. Donada la
complexitat d’aquest muntatge encara és un projecte embrionari, però que s’hi
va treballant.
El seu objecte prioritari és la neteja dels boscos, hi es preveu una aclarida amb
l’ajut atorgat a Caregue i Escàs.
S’ha contactat amb el servei especial de bombers de Lleida per cremes
controlades.
S’intenta fer entrar camins o senders al Parc per a poder tenir ajudes, ara no
n’hi tenim cap.
El regidor Eugeni Freixa, afegeix que es treballa per ampliar l’àmbit del Parc
natural.
 La regidora Vanesa Freixa demana valoració de les festes del municipi
Pel que fa a les festes del nuclis, el regidor Miquel Blasi manifesta que encara
no pot fer-ne valoració.
L’Alcalde exposa que la valoració al seu criteri ha estat positiva però pel que fa
a Rialp, encara no disposa del balanç econòmic. Valora l’Alcalde la possibilitat
que l’Ampa i altres grup s’involucrin en la festa major.
La regidora Vanesa Freixa proposa que s’involucrin les associacions i entitats i
que aquestes es reuneixen amb la comissió de festes i valorar la seva
celebració i activitats.
L’Alcalde exposa que la comissió de festes ha de tenir autonomia.
La regidora Núria Auberni afirma que d’acord amb l’autonomia però que el que
vol dir és que l’Ajuntament ha de proposar i impulsar per millorar.
L’Alcalde respon que primer cal fer una reunió d’avaluació.
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 La regidora Núria Auberni, demana si ja es treballa amb els pressupostos de
2008 ja que cal preveure les actuacions ara i no fer el pressuposts al mes de
maig, demana la regidora una reunió per a començar a treballar el pressupost i
si aquesta reunió no es fa amb el seu grup, recomana que prevegin les
actuacions amb anticipació.
L’Alcalde respon que encara no s’hi treballa, tot just acaben conèixer com està
tot.
 La regidora Vanesa Freixa demana informació del projecte de l’aigua de Surp.
Respon l’Alcalde que s’està confeccionant i quan el tinguem ja es dirà.
 La Regidora Vanesa Freixa demana sobre la situació i estat de l’execució
propera del carrer Vall i demana formalment la participació del seu grup en
aquesta obra.
 La regidora Vanesa Freixa, demana informació per les actuacions que es duen
o duran a terme a l’edifici de la Mola i que qualsevol actuació es faci sota
l’assessorament tècnic que correspongui. Afegeix la regidora que en relació a
l’escrit per recuperació d’elements per la memòria històrica, aquest escrit no
s’ha entès bé el seu objecte ni quina és la persona o entitat que ho farà.
L’Alcalde explica que pel que fa a la Mola solament s’ha fet neteja, per part
d’una persona que és el Marc i a qui li ha encomanat l’Alcaldia, de materials
inservibles com roba vella i bruta i de documents que s’han portat íntegrament
a l’Arxiu Històric Comarcal obrint-se un nou fons documental per la Mola. Es
contactarà amb l’Ecomuseu per actuacions de caire més tècnic.
L’escrit demanant elements per a fer un recull de recuperació de la memòria
històrica que es tracta d’una actuació encaminada a l’obtenció d’un ajut del que
esperem resposta, aquest ajut, que ascendiria a 3000 €. Quan l’atorguin i el
notifiquin, ajudarà a confeccionar la recerca i treballs destinats a confeccionar
aquest objectiu. Les persones que empenyen aquesta recerca són en Marc,
Xavier Reñé i Oriol Riart.
 La regidora Vanesa Freixa, demana informació relativa a la situació de Port
Ainé.
L’Alcalde exposa que de Port Ainé en sap poc, que s’han fet reunions a
Barcelona a l’ICF, de caire informatiu, assistint-hi el Delegat Sr. Orrit i
alcaldes.
El que sí puc dir, exposa l’Alcalde, que els quatre Alcaldes , Llavorsí,
Soriguera, Sort i Rialp, han mostrat indignació de com estan tractats els
treballadors en aquest problema de Port Ainé i que en el concurs de l’ICF no
han estat inclosos aquestes persones. Però per sobre de totes les coses, el
nostre compromís com Ajuntament és obrir l’estació i mantenir els treballadors
per raons obvies de coneixement de l’estació i vigilància pel bon funcionament.
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 La regidora Vanesa Freixa, proposa que l’ús de camins i senders del terme per
part de les empreses que organitzen excursions motoritzades es reguli
mitjançant ordenança.
L’Alcalde respon que es considerarà aquesta proposta quan es revisin les
ordenances per l’exercici 2008.
 La regidora Vanesa Freixa demana a l’Alcalde poder estar present a la reunió
de repàs de les ordenances.
 La regidora Vanesa Freixa, exposa que l’ajut a Joventuts Musicals per 2007,
no és el que es descriu al pressupost.
L’Alcalde exposa que es revisarà .
 La regidora Vanesa Freixa, demana informació en relació al tràmit, que fa el
Consell Comarcal, de l’escola de música.
L’Alcalde informa que encara estan en tràmit de informació pública que encara
no està finalitzat ja que estan esperant les certificacions de no al·legacions
dels diferents ajuntaments.
 La regidora Vanesa Freixa, proposa la declaració de BCIL d’elements a
protegir en el municipi ja que amb aquesta declaració que es tramita en el
Consell Comarcal , l’Ajuntament te més força de preservació i demana a
l’Alcalde quins son els espais a considerar.
L’Alcalde respon a la regidora i li demana que faci tramesa de les seves
propostes.

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 sense esmenes pel Ple
de la Corporació en sessió de 18-12-2007
Secretària
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