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Web: www.rialp.cat - Mail: ajuntament@rialp.cat

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP
CELEBRAT EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2008 (2/2008)
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19 hores
Hora d’acabament: 21 hores

Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els
regidors Jordi Altieri Montserrat (CIU), Miquel Blasi Servent (CIU), Núria
Auberni Serra (IR-PM) i Joan Sebastia Colomé (Esquerra-AM), en el segon
punt de l’ordre del dia s’incorpora el regidor Eugeni Freixa March (ICV).

Secretària: Anna Camp Mitjana, habilitada com a secretària accidental per
Decret d’Alcaldia núm. 91 per la celebració d’aquest Ple.
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 1/2008, de 14-4-08, 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 6 vots favorables, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor d’ICV,
1 regidor d’ ERC i 1 regidora d’ IR-PM , s’acorda:
1.-Aprovar sense esmenes l’Acta del Ple ordinari de 14-4-08.
2.-Remetre les Actes a les Delegacions del Govern corresponents.
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2.-ACTES DE LA COMISSIÓ DE GOVERN.
L’esborrany de l’Acta de la Comissió de Govern 1/2008, de 6-4-08, 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 6 vots favorables, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor d’ICV, 1
regidor d’ ERC i 1 regidora d’ IR-PM , s’acorda:

1.- Aprovar sense esmenes l’Acta de la Comissió de Govern de 6-4-08.
2.- Remetre les Actes a les Delegacions del Govern corresponents.

3.- DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dóna compte (Art. 42 del ROF) de la relació dels Decrets d’Alcaldia
núm. 2/08, des del núm. 37 de 08-4-08 al 91 de 22-10-08.
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.

4.-RELACIÓ DE FACTURES.
A la convocatòria de la present sessió s’ha lliurat les relacions de factures
següent
Exercici 2008 relació de 185 a 609 per import de 249.710,20.- euros

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.
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Amb el resultat de votació següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1 del
regidor ICV, 1 del regidor de ERC i 1 de la regidora de IR-PM:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Exercici 2008 relació de 185 a 609 per import 249.710,20.-euros

5.- APROVACIÓ,
SURP

SI S’ESCAU,

MODIFICACION PROJECTE AIGUA DE

L’Alcalde exposa a tots els regidors que el 15-9-2008 es va rebre escrit de
l’Agència Catalana de l’Aigua amb la RESOLUCIÓ COMPLEMENTÀRIA
D’ATRIBUCIÓ DE RECURSOS pel qual s’autoritza a l’Ajuntament de Rialp a
destinar la totalitat de la subvenció atorgada de 243.640,60 € pel projecte
inicialment anomenat “nova captació per l’abastament d’aigua potable a Surp”
al projecte nou anomenat “Abastament al nucli de Surp” mantenint l’import
atorgat. Prorroga fins a 31-12-08
Atesa la resolució esmentada la qual garantitza la percepció de l’ajut, l’alcalde
proposa al Ple l’aprovació definitiva del projecte així com l’inici del tràmit
d’informació pública i la seva licitació de forma simultània a efectes de terminis
d’execució.
L’alcalde esmenta que la licitació es considerarà efectiva en tant no es
presentin al·legacions al projecte, en cas contrari, caldrà un acord previ a
l’efectivitat de la licitació , per la resolució de les mateixes.
L’Alcalde exposa també, que en el Ple de 26-1-2007, ja va aprovar-se la
modificació, i inici de la licitació, la qual, va quedar desconvocada per raons
de caire tècnic.
Amb el resultat de 6 vots a favor, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1
regidor de ERC i 1 regidora de IR-PM , s’acorda:
1.-Aprovar la modificació del projecte “Abastament al nucli de Surp” per un
import de 243.640,60 €
2.-Iniciar el tràmit d’informació púbica de 26 dies naturals al BOP, DOGC i al
tauler d’anuncis.
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3.- Facultar a l’alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord.

6.-APROVACIÓ PROJECTE I INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA
AIGUA DE SURP .
L’Alcalde exposa que havent-se rebut la resolució favorable de l’ACA
exposada en el punt anterior de la present sessió, es preceptiva, amb les
condicions ja aprovades, l’inici simultani de l’expedient de licitació del projecte
de l’aigua de Surp amb la finalitat d’assolir eficiència en els terminis i
compliment de la data final prorrogada.
La distribució econòmica és la següent:
Projecte inicial ..........

142.210,62 €

Projecte reformat........
243.640,60 €
en la present sessió de 24-10-08)
AJUTS:

PUOSC 2007/832 ...................
ACA
2007
................
Fons propis
.................

ANULAT
(Ple 26-1-07, ratificat

80.000,00 €
141.069,48 €
22.571,12 €
243.640,60 €

Amb el resultat de 6 vots favorables, 3 dels regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1
regidor de ERC i 1 regidora de IR-PM , s’acorda:
1.-Iniciar el procediment de licitació per l’actuació d’Abastament al nucli de Surp
segons el projecte d’execució amb un import de 243.640,60 €.
2.-Aprovar el Plec de Clàusules economicoadministratives emprades en
anteriors licitacions d’obres.
3.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord.
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7.- AMPLIACIÓ DE CAPITAL SOCIAL AMB FONS PÚBLICS EMPRESA
GRAN PALLARS.

Es treu de l’ordre del dia pendent d’informe dels serveis jurídics de
l’Ajuntament.

8.ASSUMPTES DE TRÀMIT
8.1 – Situació Consorci Escola de Música
En aquest punt l’Alcalde informa que per tal de concertar l’escola de música
amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, s’estan fen
treballs d’adequació als serveis per accés a minusvàlids.
8.2 – Situació Esllavissada carrer la Costa
L’Alcalde exposa l’estat de les obres que s’estan duent a terme al carrer La
Costa, i la intervenció de l’Ajuntament entre la promotora i els veïns afectats.
8.3 – Situació esllavissada carretera de Port Ainé
L’Alcalde informa que l’empresa Romero Polo està duent els treballs de
reparació de la carretera i per raons d’urgència l’Ajuntament es va posar en
contacte amb l’empresa Cervós SA per tal de donar accés a dues finques
particulars.
8.4 – Situació plaça vacant secretaria
L’Alcalde informa que s’està realitzant un procés de selecció per a cobrir
aquesta plaça.
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9.- 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 del grup IR-PM, Núria Auberni demana informació dels assumptes
següents:
•Les despeses de les obres del jardí vora camp de futbol, l’Alcalde respon que
l’empresa TEYCO ha costejat l’obra del sembrat de gespa d’aquesta zona.
•La situació de l’obra de l’església de Surp, el retard de les obres ha estat per
motiu de l’empresa que s’ha cuidat de la restauració.
•Forfets estació d’esquí de Port Ainé. L’Alcalde respon que seran gratuïts pels
veïns del municipi. També informa de la tramitació de regularització situació
amb un pla especial i l’activitat de l’escola d’esquí i la concessió administrativa
de l’estació
•Propostes nous secretaris, l’Alcalde informa que l’elecció d’aquest lloc de
treball per a dur a terme les tasques de secretaria serà potestat de l’equip de
govern
•Proposar a les entitats dels pobles per la preparació de les festes, l’Alcalde
acorda fer una reunió amb aquestes entitats.
•La sol·licitud de neteja als pobles, en aquesta qüestió l’Alcalde manifesta que
s’anirà fent d’acord amb l’organització del treball del personal de carrer.
•La situació de la barana col·locada davant l’edifici de Flora Cadena 13,
l’Alcalde els informa de la decisió de posar-hi una barana en aquest tram
d’edifici ja que els vehicles estacionats dificulten la sortida dels veïns de l’edifici.
Però, al haver-hi hagut un enfrontament entre els veïns s’ha acordat retirar-la.

I sense res més a manifestar, l’Alcalde dóna per finalitzada la present sessió de
Ple, essent les nou del vespre del dia de l’encapçalament i de quin contingut en
dono fe estenent-se la present Acta.

Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària Accidental
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