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 18 DE DESEMBRE DE 2007 (3/2007)
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Hora d’acabament: 21:20 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’Acta del ple de 27-9-2007, 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.-Aprovar sense esmenes l’Acta del Ple de 27-9-2007 .
2.-Remetre l’Acta a les Delegacions del Govern corresponents.
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. 3/07, des del núm. 129 de 4-10-2007 al núm. 170 de 10-12-2007.
La relació ha estat lliurada anticipadament a tota la Corporació per la qual cosa
no se’n fa lectura.
Els regidors no manifesten cap desacord en cap decret de la present relació.
3.-RELACIÓ DE FACTURES.
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A la convocatòria de la present sessió s’ha lliurat les relacions de factures
següent amb els seus decrets d’aprovació:
Núm. 162 de 14-11-2007 relació de 375 a 509 per import de 61719,43 €
relació de 510 a 587 per import de 131329,66 €
Núm. 166 de 30-11-2007 relació de 588 a 617 per import de 11905,27 €.

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 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
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 162 de 14-11-2007 relació de 375 a 509 per import de 61719,43 €
relació de 510 a 587 per import de 131329,66 €
Núm. 166 de 30-11-2007 relació de 588 a 617 per import de 11905,27 €.

5.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA OBRA CAREGUE
L’Alcalde exposa que a la documentació lliurada a tots els regidors en la
present convocatòria s’hi ha inclòs l’Acta d’obertura de propostes i adjudicació
provisional de l’obra de Millora de la captació i portada d’aigua potable al nucli
de Caregue, acte celebrat el 19-10-2007.
El resultat de l’adjudicació és en favor de l’empresa RIU NOGUERA SL i la
previsió d’inici de les obres és a la primavera per raons de climatologia.
La proposta al Ple es la ratificació i adjudicació definitiva a RIU NOGUERA SL
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 RIU NOGUERA SL les obres Millora de
la captació i portada d’aigua potable al nucli de Caregue per un import de
158.900, €
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
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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.
6.-APROVACIÓ PROJECTE I INICI EXPEDIENT CONTRACTACIÓ OBRA
PUOSC CARRER VALL.
L’expedient per a les obres d’urbanització del carrer del Vall ha estat exposat al
Ple per la seva aprovació en les sessions de dates 12-1-2006 i 20-4-2007.
Les obres s’executen segons el Conveni establert entre aquest Ajuntament i el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General
d’Arquitectura i Paisatge, Institut Català del Sòl.
Atenent el contingut de l’esmentat conveni i disposant del projecte executiu
redactat per Josep Mª Samà per encàrrec de l’Institut Català del Sòl i amb un
pressupost d’execució per contracta de 199.323,70€ import coincident amb el
reflectit al Conveni esmentat.
Atesa la clàusula cinquena del Conveni que estableix que és l’Ajuntament de
Rialp l’encarregat de licitar l’execució de les obres d’urbanització del carrer del
Vall, es proposa al Ple l’inici de l’expedient de licitació i contractació.
La regidora Vanesa Freixa, del grup IR-PM, demana a l’Alcalde si es durà a
terme actuacions per informar d’aquest projecte al veïns del carrer Vall o de
tots els interessats de Rialp .
L’Alcalde respon que es durà a terme una sessió informativa per part del tècnic
redactor en una data encara pendent de determinar.
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 i iniciar el procediment de licitació de les obres
d’urbanització del carrer del Vall de Rialp segons el projecte d’execució
redactat per l’arquitecte Josep Mª Samà per encàrrec del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques, Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
i l’Institut Català del Sòl segons pressupost d’execució per contracta de
199.323,70€.
2.-Aprovar el Plec de Clàusules econòmic-administratives 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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4.-Comunicar el present acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge
pel seguiment de l’expedient.

7.-APROVACIÓ PROJECTE I INICI EXPEDIENT
RESTAURACIÓ COBERTA ESGLESIA DE SURP.

CONTRACTACIÓ

L’expedient per a les obres de restauració de l’església de Sant Iscle i Santa
Victòria de Surp ha estat exposat al Ple per la seva aprovació en les sessions
de dates 24-6-2005 i 20-10-2006.
Aquestes obres s’executen mitjançant el Conveni signat entre aquest
Ajuntament i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Direcció
General d’Arquitectura i Paisatge, Institut Català del Sòl.
Atès el contingut de l’esmentat conveni, es disposa del projecte executiu
redactat per Melitò Camprubí de l’Institut Català del Sòl amb un pressupost
d’execució per contracta de 100.000,00 € , import coincident amb el reflectit al
Conveni establert.
Atesa la clàusula cinquena del Conveni que estableix que és l’Ajuntament de
Rialp l’encarregat de licitar l’execució de les obres de restauració de l’església
de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp (Teulades de l’església i reintegració de
pintures), es proposa al Ple l’aprovació del projecte i l’inici de l’expedient de
licitació .
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 i iniciar el procediment de licitació de les obres de
restauració de l’església de Sant Iscle i Santa Victòria de Surp (Teulades de
l’església i reintegració de pintures) segons el projecte d’execució redactat i
presentat per l’Institut Català del Sòl amb un import d’execució de 100.000,00
€.
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.
4.-Comunicar el present acord a la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge,
Institut Català del Sòl pel seguiment de l’expedient.
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8.-APROVACIÓ
PROJECTE
REFORMAT
I
INICI
CONTRACTACIO OBRA PUOSC ENLLUMENAT NUCLIS.

EXPEDIENT

L’Alcalde exposa que atenent l’acord de la Comissió de Govern de 4-9-2007
ratificada pel Ple de 27-9-2007, es presenta el projecte modificat de l’obra de
PUOS 2007 núm. 833 amb el títol de Nou enllumenat als nuclis del municipi per
la que es dota del quadre elèctric al nuclis de Roní, Beraní, Rodés,Caregue i
Surp i enllumenat complet i quadre elèctric al nucli d’Escàs.
La modificació ha estat per l’ajust de l’ajut de PUOSC amb les disponibilitats l
pressupost s’ha procedit a la refosa del projecte amb el pressupost definitiu
següent:
Total execució per contracta 93.127,77 €
Ajut PUOSC
88.471,31 €
Fons propis
4.656,39 €
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 i iniciar el procediment de licitació per l’actuació de Nou
enllumenat als nuclis del municipi per la que es dota del quadre elèctric al
nuclis de Roní, Beraní, Rodés,Caregue i Surp i enllumenat complet i quadre
elèctric al nucli d’Escàs, segons el projecte d’execució refós per Chistian Lladós
(projectes inicials de Diputació) amb un import d’execució de 93.127,77 €.
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.

9.-APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIO ORDENANCES MUNICIPALS
L’Alcalde exposa la relació d’Ordenances fiscals i normatives que es preveu
modificar i es lliura un resum a cada regidor present a la sessió.
PROPOSTA AL PLE DE MODIFICACIO DE LES ORDENANCES FISCALS
AJUNTAMENT DE RIALP
SESSIÓ 18-12-2007

1b.-TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Article 6è. Quota tributària

Proposta
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6.1.- Llicència d’activitat .......................................40€
6.2.- Llicència d’activitats amb tramitació
de llicència ambiental ......... ........................100 €
6.3.- Canvis de titularitat.................................
40 €

a 100 €
sense canvi
a 100 €

2.-TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Competència delegada al Consell Comarcal,
Proposta:
1.-Anular la tarifa de l’ordenança
2.-En cas de retorn de la competència que les tarifes siguin les darreres
aprovades pel Consell Comarcal o empresa que gestioni el servei.
4.-TAXA CLAVEGUERAM
Article 5è. Quota tributària
La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de
presa a la xarxa de clavegueres s'exigirà una sola vegada i consistirà en la
quantitat fixa de :
Proposta
a.- 20 € per habitatge o local més el cost de la instal·lació
b.- 3€ per habitació en el cas d’establiment hoteler

a 50 €
a 5€

7.-TAXA PER ENTRADA DE VEHICLES A LES VORERES
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial que té lloc per
l’entrada de vehicles a través de les voreres i la reserva de via pública per a
aparcaments exclusius, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol
mena, especificat en les tarifes contingudes a l’article 6 d’aquesta Ordenança.

Article 6. Quota tributària
Les tarifes de la taxa
Proposta
6.1- Guals de fins a 3 m. d’amplada o de pàrking amb una
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capacitat inferior a quatre turismes.............................................. 18€
25€
6.2- Guals de més de 3 m. d’amplada amb una capacitat
de 4 a 9 turismes ......................................................................... 33€
40€
6.3- Guals de més de 3 m. d’amplada amb una capacitat
de 10 a 20 turismes ..................................................................... 64€
70€
6.4- Guals de més de 3 m. d’amplada amb una capacitat
de més de 20 turismes ................................................................ 124€
150€
6.5-Placa gual ............................................................. 18.03€ Cost
placa
6.6-Reserva de via pública per càrrega i descàrrega
fins a 3 m. d’amplada ................................................ 18 €
25€
Es proposa també incidir en la obligatorietat de disposar de gual totes les
entrades de vehicles en edificis o habitatges ja que gaudeixin d’aquest
aprofitament.
8.-TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
6.3.- Es col·locaran comptadors provisionals d’obres propietat de l’Ajuntament
essent la tarifa el consum segons els trams.
Proposta
6.3.- Es obligació col·locar comptadors provisionals d’obres propietat de
l’Ajuntament essent la tarifa el consum segons els trams.
Si el comptador es manipula, o avaria sense notificació immediata a
l’Ajuntament, es computarà un consum final per valor de 500 €.

9.-TAXA PEL SERVEI D’ESCORXADOR
Proposta : Cal anular aquesta Taxa per clausura de l’escorxador.
11.-IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus impositius següents:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,4 %
Proposta 0,5
sense canvi
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,6 %
Béns immobles de característiques especials: 1,3 % índex màxim
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12.-IMPOST SOBRE VEHICLES
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 95 de la Llei
reguladora de les hisendes locals, , s'incrementaran per l'aplicació sobre
aquestes del coeficient del 1,2 Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el
supòsit en què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos
generals de l’Estat.
Proposta índex a 1,4
13.-IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS I OBRES
L’índex actual és el 2,7 € del pressupost d’execució material .
Proposta:
L’índex a 3 €
Llicència obres menors gestió i quota mínim 100 €.
Cobrament de grua, segons el cost de la instal·lació
Cobrament ocupació via pública: material de construcció, runa, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues 0,36 € m2/dia.
Quan les obres siguin majors se’ls aplicarà 0,18 € m2/dia durant els 6
primers mesos.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la
destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari, sense
perjudici del pagament de la taxa, estarà obligat al reintegrament del cost
total de les respectives despeses de reconstrucció o reparació i al dipòsit
previ del seu import.
Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament serà indemnitzat en quantia
igual al valor dels bens destruïts o l’import del deteriorament dels danys.
El document tècnic per a obres majors serà sempre projecte bàsic i
executiu per l’atorgament de la llicència, previ informe del tècnic. Caldrà
aportar també suport digital.
Es obligatòria la instal·lació de comptador provisional d’obres d’aigua de
l’Ajuntament.
Caldrà presentar avals d’urbanització, camins i gestió de residus, segons
s’escaigui. Del tractament i gestió dels residus es presentarà el certificat
pertinent de l’empresa gestora.
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BONIFICACIÓ: Article 7.2 que actualment no n’hi ha cap, establir el 25%
per les obres que incorporin la utilització d’energies que preservin el medi
ambient.
14.-TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
Proposta €
7.1-Certificats de padró d’habitants vigent ........................1€ 2,00
7.2-Altres certificats ......................................................3,50€
4,00
7.3-Compulsa de documents, per full............................ 0,40€
0,50
7.4-Fotocòpies A-3 cada cara .........................................0,15€
0,20
7.5-Fotocòpies A-4 cada cara .........................................0.15€
0,15
7.6-Fax (tramesa o recepció) per cada full .....................0.60€
1,00
7.7-Expedient declaració ruïna..................................... 35.00€
100,00
7.8-Llicències de parcel·lació........................................10.00€
100,00
7.9-Llicències 1ª ocupació.............................................10,00€
50,00
7.10-Cèdules i certif. aprofitament urbanístic................10,00€
30,00
7.11-Informes tècnics i/o previs.....................................10,00€
30,00
7.12-Concessió rètol.......................................................12,00€
30,00
7.13-Còpia NNSS ......................................................... 60,00€ segons
copisteria/tècnic
7.14-Còpia qualsevol altre document no especificat........2,00€
2,00

16.-ORDENANÇA DE POLICIA I BON GOVERN
Nova proposta per afegir a l’articulat existent:
Cal establir que les activitats que es desenvolupen en els camins, i vies
municipals com són els quads,buguis o cavalls han de vetllar
obligatòriament per la neteja i el seu manteniment , segons correspongui
a cada activitat i quin desenvolupament no pressuposi un mal us o
deficient utilització de les infraestructures viàries públiques ja sigui
urbanes o rústegues.
Horaris cal adapta’ls a la normativa d’horaris com a municipi turístic.
17.-ORDENANÇA SOBRE TINENÇA D’ANIMALS
Proposta:
Cal afegir al capítol II, l’article 7è. D’obligatorietat de recollir , per part
del propietari o conductor de l’animal domèstic, les restes i excrements
que es dipositin a la via pública.
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Exposades per l’Alcalde, de manera resumida, les modificacions de les
ordenances fiscals transcrites textualment segons el document que es lliura a
tots els regidors en la present sessió, proposa la seva aprovació inicial.
La regidora Vanessa Freixa manifesta que el seu grup no aprova la modificació
que proposa l’Alcalde i explica que el motiu és no haver-ho treballat
conjuntament amb l’equip de govern tal com va demanar i, entendre que es va
acceptar, en el decurs de la sessió del Ple anterior de 27-9-2007. La regidora
exposa que les ordenances fiscals municipals és una eina econòmica i de
gestió important que cal treballar conjuntament tota la Corporació.
Amb el resultat de 5 vots favorables i 2 en contra : 3 dels regidors de CIU, 1
regidor ICV, 1 regidor de ERC i 2 en contra de les regidores de IR-PM ,
s’acorda:
1.-Aprovar inicialment la modificació de les ordenances fiscals de l’Ajuntament
de Rialp segons la relació i les dades que en aquesta hi consten i que s’han
transcrit literalment a la part expositiva del present acord.
2.-Procedir a l’exposició pública de l’expedient per un termini d’un mes al BOP i
tauler municipal.
3.-El present acord inicial esdevindrà definitiu si en el decurs del tràmit
d’informació pública no es presenta cap reclamació ni al·legació a l’expedient.
4.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord.
10.-PRESENTACIÓ PROPOSTES AL PROGRAMA PUOSC 2008-2012
L’Alcalde lliura a tots els regidors la relació de les obres que es presenten al
programa PUOSC 2008-2012 i que llegeix i explica tot seguit.
L’Alcalde exposa també que ha mantingut reunions a tots el nuclis per tal de
rebre les opinions i consideracions pel que fa a les obres que considera cada
nucli més necessitades.
PRESENTACIÓ PROPOSTES AL PROGRAMA PUOSC 2008-2012
ANUALITAT I PRIORITZACIÓ
2008
1.-URBANITZACIO CARRER RENTADORES I CARRER VALL D’ÀSSUA AL
NUCLI DE RIALP..........................................................203.563,74 €
2.-OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI D’ESCÀS................63.536.13 €
3.-OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE RONÍ................66.461,51 €
PROGRAMA ESPECÍFIC DE DINAMITZACIÓ I EQUILIBRI TERRITORIAL
RIALP
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4.-REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE LA MOLA....469.323,97 €
2009
5.-URBANITZACIO CARRER PILES I CARRER DE L’ESCORXADOR I
CONDICIONAMENT D’UN PASSEIG FLUVIAL DE RIALP .......134.326,81 €
6.-OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE CAREGUE............63.592,27 €

2010
7.- URBANITZACIÓ DEL CARRER “ANTIGA CARRETERA DE SURP” DEL
NUCLI DE RIALP......................................................................199.663,05 €
8.-OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE SURP................. 63.414,82 €
9.- URBANITZACIO CARRER BOTERAL, CONNEXIO CARRER CASTELL I
CARRER DEL MIG DE RIALP ............................................ 81.597,38 €
2011
10.-ENLLUMENAT EXTERIOR AL NUCLI DE RIALP..............326.071,38 €
11.-OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE RODÉS.............63.377,60 €
2012
12.-URBANITZACIÓ ENTORN CAMP DE FUTBOL I PASSEIG I DOTACIÓ DE
REG AUTOMÀTIC AL CAMP DE FUTBOL DE RIALP............... 97.574,17 €
13.-OBRES DE MILLORA DE LES ANTIGUES ESCOLES
DEL NUCLI DE RONÍ PRIMERA FASE .................................17.265,43 €
14.-OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE BERANÍ............63.579,13 €
La regidora Vanessa Freixa manifesta que el seu grup aprova la relació
presentada però demana que consti que al seu grup no se li ha exposat
anticipadament per tal de poder treballar conjuntament les necessitats del
municipi. Exposa també la regidora que a Rialp no s’ha fet cap reunió de
poble per tal de conèixer les opinions tal com s’ha dut a terme a la resta de
nuclis.
L’Alcalde respon que a Rialp les necessitats són molt clares, manteniment i
renovacions de xarxes i infraestructures de protecció d’avingudes i l’entorn de
la zona esportiva, el treball i obres amb els diferents nuclis calia consensuar-ho
més.
Amb el resultat de 7 vots favorables, nombre legal dels membres de la
Corporació : 3 dels regidors de CIU, 1 regidor ICV, 1 regidor de ERC i 2 de
les regidores de IR-PM , s’acorda:
1.-Aprovar la relació de les obres, anualitat i priorització segons la relació que
l’Alcalde ha llegit i que es transcriu literalment a la part expositiva del present
acord.
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2.-Facultar a l’Alcalde per la signatura del la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord així com de tota la documentació pel
programa PUOSC. 2008-2012

11.-ASSUMPTES DE TRÀMIT
11.1 Ratificació petició d’ajut Ordre IRP-407-2007, de 8 de novembre, per
l’adquisició d’equipament pera la creació d’infraestructures bàsiques de
protecció civil, del Departament d’Interior.
L’Alcalde exposa que s’ha demanat aquest ajut per a equips de megafonia amb
un valor de 4.832,00 € .
Per unanimitat tos els regidors de la Corporació ratifiquen aquesta petició.
11.2 Proposta per acordar la celebració de la Fira Ramadera i productes
del país a Rialp.
L’Alcalde exposa que considera molt interessant per a Rialp la recuperació de
la fira ramadera i de productes del país que molts anys enrere s’havia celebrat
però que, malauradament no hi ha constància al registre de fires de la
Generalitat de Catalunya, per la qual cosa, cal emprendre’n de nou en seu
establiment oficial.
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.-La celebració de la Fira ramadera i de productes del país a Rialp.
2.-Establir la data de celebració en el 2on. diumenge del mes de juny.
3.-Demanar el registre oficial a la Generalitat de Catalunya la inscripció de la
Fira ramadera i de productes del país amb seu al poble de Rialp.
4.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de tota la documentació que sigui
necessària per la tramitació del present acord.
11.3 Petició d’ajut de Joventuts Musicals per viatge al país Basc per
presentar-se a un concurs.
L’Alcalde informa al Ple de l’èxit aconseguit d’alumnes de l’escola de música en
la seva presentació a un concurs al país Basc i per quin desplaçament
l’Ajuntament ha atorgat un ajut de 300 €.
Per unanimitat es transmet la felicitació de la Corporació de Rialp als alumnes
participants al concurs pels guardons obtinguts i per l’important nivell musical
demostrat.
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11.4 Petició de l’empresa Aiguadicció per a poder disposar del local de
l’antic escorxador.
L’Alcalde exposa que els representants de l’empresa Aiguadicció han demanat
poder disposar d’un un termini de temps concret de l’edifici de l’antic
escorxador, avui ja clausurat i en desús.
La proposta econòmica que s’ofereix en contrapartida és de un pagament
mensual de 600 € en temporada i 400 € mensuals fora de temporada,
ofereixen també els sol·licitants l’arranjament i millora de l’àrea propera per a
fer-ne un bon ús per tothom.
La regidora Vanessa Freixa manifesta el seu acord favorable en que els edificis
municipals s’utilitzin i en el present cas, exposa al Ple que cal plantejar-se la
dotació d’una oficina de turisme i entrada al Parc Natural de l’Alt Pirineu en
aquesta instal·lació donat que es troba prop d’una futura entrada al parc per la
passarel·la i camí de la Canerilla.
L’Alcalde exposa el seu acord en aquest sentit però de moment per tal
d’optimitzar la instal·lació considera que és més viable deixar-ne l’ús provisional
, amb retorn a l’Ajuntament en el moment que es necessiti i sense dret a
indemnització, a l’empresa Aiguadicció atenent la seva petició.
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 petició d’ús de l’edifici de l’antic escorxador a l’empresa
Aiguadicció de Rialp amb l’oferta exposada al document presentat i amb les
condicions següents:
a.- El ús del local s’estableix per un període de 4 anys amb el ben entés que,
en cas que l’Ajuntament ho requereixi es procedirà al retorn del mateix, en
finalitzar la temporada de l’exercici en que es trobi i sense dret a percebre cap
tipus de indemnització per cap concepte.
b.-L’empresa Aiguadicció abonarà les despeses que es derivin de l’activitat i
dels serveis i subministres que la mateixa requereixi així com de l’assegurança
de responsabilitat civil i edificis que correspongui quina còpia caldrà que es
dipositi a l’Ajuntament.
c.-La present autorització finalitzarà en el moment que l’Ajuntament manifesti la
necessitat del local, en cas contrari, caldrà tornar-la a revisar ,de forma
expressa, al final de la present legislatura
d.-La present autorització s’instrumentarà en el marc d’un conveni quin text
serà aprovat pel Ple de l’Ajuntament i acceptat pel legal representants de
l’empresa Aiguadicció.
2.-Comunicar al sol·licitant el present acord.
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11.5 Horaris comercials com a municipi turístic.
L’Alcalde exposa que per acord de Ple de 27-9-2007, s’ha demanat al
Departament de Turisme la qualificació de Rialp com a municipi turístic, en tant
es tramita aquesta qualificació i als efectes de tenir cobertura legal els
comerços en horaris festius , es proposa que el Ple acordi atendre el
contingut de l’article 2.1.j de la Llei 8/2004, de 23 de desembre d’horaris
comercials .
L’Article 2 .1.j “ Exclusions de l’horari general “ que diu: Els establiments de
venda personalitzada o en règim d’autoservei dels quals son titulars petites o
mitjanes empreses comercials, situats en municipis de menys de cinc mil
habitants sempre que la seva superfície de venda no superi la establerta per
reglament per al format d’autoservei, com a màxim, amb l’autorització prèvia
del Ple municipal i la comunicació de l’Ajuntament a la Direcció General de
Comerç.”
Atès que el municipi de Rialp no supera la condició de nombre d’habitants,
essent el seu padró actual de 650 persones empadronades.
L’Alcalde proposa aquest acord municipal per als comerços de Rialp i si el
mateix és extensiu per una ampliació d’horaris als bars.
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 exclusió de l’horari general dels comerços als establiments de
venda personalitzada o en règim d’autoservei dels quals son titulars petites o
mitjanes empreses comercials i situats en el municipi de Rialp, sempre que la
seva superfície de venda no superi la establerta per reglament per al format
d’autoservei, com a màxim.
2.-Comunicar el present acord a la Direcció General de Comerç i als
comerciants amb llicència d’activitat vigent al municipi
3.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del 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:
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Les regidores del grup IR-PM, Vanessa Freixa i Núria Auberni demanen
informació dels assumptes següents:
Estat de comptes , si en poden tenir informació, l’Alcalde respon que quan es
tingui no hi ha cap problema d’informar-lo.
Carrer del Vall, si prèviament a la seva execució s’informarà als veïns i
residents de l’actuació. L’Alcalde respon que es durà a terme una sessió
explicativa del projecte.
Passarel·la, que quan s’acabarà i si la seva seguretat es correcta. L’Alcalde
respon que manquen alguns ajustos i revisar punts de seguretat i que per això,
de moment està tancada.
Obra d’habitatges a Beraní, si s’ha reunit l’Ajuntament amb els promotors.
L’Alcalde respon que encara no s’ha fet la reunió prevista i demanada al
promotor però que aquest és un expedient ja resolt per l’anterior Consistori i
que negocia una llicència atorgada es complex, no obstant això s’intentarà una
millora del projecte, si s’escau.
La regidora Vanessa, exposa que fa sis mesos que es parla d’aquest
expedient.
Pressupost 2008, com està i si s’ha treballat en el pla d’acció municipal reflex
del pressupost . L’Alcalde respon que encara no s’hi treballa, però avança
que l’acció municipal es centra en la millora de la central com a font
d’ingressos, dotació de maquinària de neteja i treball i cultura. L’Alcalde es
compromet en procurar tenir el pressupost abans del mes de març.
Festes, si ja es tenen els resultats. L’Alcalde exposa que els resultats son
bons, que enguany han gestionat i obtingut superàvit per la qual cosa no ha
calgut més aportació municipal. Pel que fa al control de la gestió per part de
l’Ajuntament, l’Alcalde respon a la regidora que la comissió ha de funcionar
amb un marge d’independència i amb l’equip que consideri més idoni i si la
proposta d’incorporar l’ AMPA no ha prosperat, cal respectar la seva decisió.
La regidora Núria exposa que la festa major no és solament dels jovent, és de
tothom i que l’AMPA solament pretenia millorar la organització i coordinació
com per exemple, la tasca de repartir els regals, decorar les carrosses i altres.
La comissió és l’Ajuntament ja que els diners són de l’Ajuntament per tant, la
decisió d’incorporar nous membres ha de ser de l’Ajuntament.
L’Alcalde reitera la independència de la comissió de festes i de decidir la seva
organització, i que l’Ajuntament coneix perfectament l’activitat de la comissió,
no obstant això es proposarà de celebrar un altra reunió.
La regidora Vanessa Freixa manifesta que tot és millorable,
funcioni la comissió.

per bé que
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Aigua de Surp, com està l’execució. L’Alcalde respon que s’ha demanat
pròrroga en l’execució i que per raons de permisos de la CHE es prepara un
projecte signat per l’enginyer Joan Gurrera.
Port Ainé, com està els temes amb l’estació ja sigui de caire econòmic com
laboral. L’Alcalde respon que segueix mantenint contactes amb els gestos i
l’ICF per consolidar els assumptes amb l’Ajuntament, la concessió etc.
Pla Director, com estan les al·legacions i si s’han vist les que ha confeccionat
Pallars Viu. L’Alcalde respons que si, que s’han llegit i s’estan preparant les
que presentarà l’Ajuntament recolzant les al·legacions de tots els particulars ,
entre altres assumptes com són la variant de Rialp, desclassificació de sòl, els
usos hotelers excessius a Roní i el respecte als convenis de cessió anticipada
per la variant de Roní que fa anys es van establir.
La regidora Vanessa Freixa insisteix en que el PD dona autonomia als
ajuntament i que l’índex de densitats que existeix fins ara era de 5600 habitants
solament al municipi de Rialp, és a dir un excés pel territori.
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 ordinària 1/2008 de 15-4-2008.
Secretària
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