ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 16
DE GENER DE 2012 1/12
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 20:30 hores
Hora d’acabament: 22 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els regidors
Jordi Altieri Montserrat (CIU), Marc Farré Cuñat (CiU), Jordi Abrantes Vidal (CiU),
Montserrat Albiñana Riera (CiU), Francesc Virós Jantorre (CiU) i Joan Josep Abellà
Iglesias (CiU)
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
El Sr. Alcalde pren la paraula abans d’iniciar el debat de l’Ordre del Dia demanant que
consti en acta el condòl de la Corporació pel trist succès de la mort del Sr. Joaquim
Bellera de Casa Bellera de Caregue i també per la mort del Sr. Eugeni Freixa Cahisa,
pare de dos regidors d’aquest Ajuntament en anteriors legislatures.
1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació
nº 4/11.
Vist que s’ha tramés l’esborrany de l’acta de referència a tots els regidors presents, no
es fa la seva lectura atès que estan assabentats del seu contingut
Per unanimitat dels assistents s’aprova l’acta de la sessió.
2.- DECRETS D’ALCALDIA
L’Alcalde dona compte (Art. 42 del ROF) de la relació dels Decrets d’Alcaldia des del
núm. al i del P al P 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

3.-RELACIÓ DE FACTURES.

A la convocatòria de la present sessió s’ha lliurat les relacions de factures següent:
Relació núm. 01/2012 per import de euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 02/2012 per import de euros
4.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST EXERCICI 2012
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2012
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels
organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162
a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3,
19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Es fa constar que el pressupost presentat suposa una reducció del 20% respecte el
pressupost de l’any 2011. Aquesta reducció pressupostària ha estat al 100% en el
capítol d’inversions ja que les possibilitats de finançament, donada la situació
econòmica actual, s’han reduït notablement. Tot i aquesta reducció l’Ajuntament ha fet
l’esforç de mantenir la mateixa consignació pressupostària a la totalitat de despeses
corrents destinades a suport als serveis del municipi
Vist el contingut de la documentació que composa el pressupost i trobat conforme, per
unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2012, el qual,
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que
l’integren, és el següent:

PRESSUPOST D'INGRESSOS
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes

197.000,00 €

2. Impostos indirectes

50.000,00 €

3. Taxes i altres ingressos

95.700,00 €

4. Transferències corrents

309.422,20 €

5. Ingressos patrimonials

246.200,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions reals

1.000,00 €

7. Transferències de capital

432.812,00 €

9. Actius financers

255.000,00 €

TOTALS INGRESSOS

1.587.134,20 €

PRESSUPOST DE DESPESES
A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
407.300,00 €
2. Despeses en béns corrents i
serveis
338.177,30 €
3. Despeses financeres

3.900,00 €

4. Transferències corrents

39.300,00 €

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals

737.222,34 €

9. Passius financers

61.234,56 €

TOTAL DESPESES

1.587.134,20 €

SEGON:. Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost
TERCER: Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
QUART: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

5.- MODIFICACIÓ TIPUS IMPOSITIUS IMPOST BÉNS IMMOBLES
Es posa en coneixement dels assistents la promulgació del Real Decret Llei 20/2011, de
30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera
per a la correcció del dèficit públic.
La disposició final 23 de l’esmentat Decret Llei estableix la seva entrada en vigor el dia 1
de gener de 2012, per la qual cosa
Vist que, a l’art 8 del Decret s’estableix l’aplicació transitòria i excepcional durant els
exercicis de 2012 i 2013 per als immobles urbans d’un increment del tipus impositiu de
l’Impost sobre Béns immobles que haguessin aprovat els Ajuntaments conforme al
disposat a l’art. 72 del Text Refòs de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, definintse la gradació d’increment en funció de les diferents situacions de revisió cadastral .
Vist que les mesures de modificació del tipus de l’IBI han estat preses per una norma de
rang legal la qual cosa implica la obligatorietat de modificar les Ordenances fiscals
reguladores de l’Impost sobre Béns Immobles ja que, cas de no fer-se, aquestes s’han
d’entendre derogades.

Per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar la modificació dels tipus impositius de l’Impost sobre Béns Immobles
pel que respecta als immobles urbans del municipi d’acord amb la gradació i
procediments establerts al Real Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures
urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit
públic.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació,
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització dels acords adoptats.

6.- INICI D’EXPEDIENTS DE DECLARACIÓ DE BCIL I BCIN i ARBRE MONUMENTAL
Es posa en coneixement dels assistents que s’ha confeccionat Inventari i informe
respecte al situació d’elements patrimonials del municipi susceptibles d’instar la seva
declaració com a Bé Cultural d’Interès Local o Bé Cultural d’Interés Nacional. Així
mateix, del contingut del Pla d’Ordenació de la Forest d’UP 171 Mata i Pleta d’en Basco
de Roní, s’ha detectat la presència d’un til·ler les característiques del qual fan
necessària la seva protecció.
Respecte la informació obtinguda, s’ha determinat que els elements que compten amb
la declaració corresponent són els següents:
BÉ CULTURAL D’INTERÉS NACIONAL amb la categoria de Monument Històric Artístic:
- CASTELL DE RIALP
- TORRE D’EN VIRÓS
BÉ CULTURAL D’INTERÉS LOCAL:
-

Molí fariner la Mola de Bellera RIALP
Ermita de Sant Joan de Colinos BERANÍ
Esglèsia Parroquial de Sant Martí. CAREGUE
Santuari de la Mare de Déu de la Muntanya. CAREGUE
Esglèsia Parroquial de Sant Iscle i Santa Victòria. SURP

Atenent a què en l’inventari confeccionat hi ha més elements susceptibles d’obtindre
la declaració de Bé Cultural, es proposa iniciar l’expedient de declaració dels següents
elements i categories.

BÉ CULTURAL D’INTERÉS NACIONAL, amb la categoria de Conjunt Històric Artístic
- VILA CLOSA DE RIALP
BÉ CULTURAL D’INTERÉS LOCAL:
-

Esglèsia Parroquial Mare de Déu de Valldeflors RIALP
Capella de Sant Cosme i Sant Damià. RIALP
Esglèsia de Sant Serni. BERANÍ
Esglèsia Parroquial de Santa Coloma. ESCÀS
Forn i Font. ESCÀS
Esglèsia Parroquial de Sant Andreu. RODÈS
Esglèsia Parroquial de Sant Cristòfol. RONÍ
Ermita de Sant Quirze/Quiri. SURP
Pont de Gulleri.
Pont de la Canerilla
Colomer d’En Martí

Així mateix es proposa l’inici del tràmit de declaració com a ARBRE MONUMENTAL del
Til·ler dels Reguerals, situat al rodal 2.24 de la forest d’UP 171 “La Mata i la Pleta d’en
Basco” de Roní.
Vist el contingut de les propostes presentades i trobades conforme, per unanimitat dels
assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar el contingut de la proposta de declaracions patrimonials presentada,
en tots els seus extrems, instant els serveis administratius de l’Ajuntament per tal que
iniciïn els expedients administratius corresponents per a obtindre les declaracions
proposades.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la corporació signi
quants documents siguin necessaris per a la formalització dels acords adoptats.

7.- ADQUISICIÓ TERRENYS CENTRAL ELÈCTRICA
El Sr. Alcalde informa als assistents de les gestions efectuades amb el Sr. Francesc
Betran, propietari dels terrenys situats sobre la Central de Sant Antoni on es troba
ubicada la canonada de càrrega, la bassa acumuladora d’aigua i el canal de derivació
del barranc de Sant Antoni, als efectes d’adquirir tots aquests terrenys, com a element

necessari per a garantir l’accessibilitat, manteniment i reformes d’aquests elements
imprescindibles per a garantir el funcionament de la Central. Així mateix informa que
els dits terrenys serviran per acondicionar la zona per al seu ús recreatiu així com
l’estudi previ en tràmit per a la instal·lació de sistemes de producció d’electricitat
(fotovoltàics i eòlics).
De les gestions efectuades s’ha arribat a un acord d’adquisició dels terrenys valorat en
25.000,00 € així com el compromís de la Diputació de Lleida per atorgar a l’Ajuntament
una subvenció amb la finalitat de disposar de finançament per a poder dur a terme
l’operació.
Vist el contingut dels informes presentats per l’Alcaldia i trobats conformes, per
unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar la proposta d’adquisició dels terrenys propietat del Sr. Francesc
Betràn Chavalí, situats vora la Central Hidroelèctrica de Sant Antoni, per import de
25.000,00 € amb destinació a les finalitats descrites,
SEGON: Aprovar la sol·licitud d’un ajut econòmic a la Diputació de Lleida amb
destinació a les finalitats descrites
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la corporació
signi quants documents siguin necessaris per a la formalització dels acords adoptats.

8.- AUTORITZACIONS TRANSPORT ESCOLAR
Es posa en coneixement dels assistents la documentació tramesa per part del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà respecte l’expedient d’atorgament del servei de transport
escolar a l’empresa Autocars Mario sl per a l’itinerari: RONÍ-BERANÍ-XALETS NOTARISCEIP RIALP.
En la documentació tramesa es sol·licita del Ple de l’Ajuntament de Rialp la seva
conformitat amb la tramitació de l’expedient de referència.
Vist el contingut de la proposta i trobada conforme, per unanimitat dels assistents
s’acorda:
PRIMER: Donar conformitat i aprovació a l’atorgament de la línia del servei de
transport escolar a l’empresa Autocars Mario sl per a l’itinerari: RONÍ-BERANÍ-XALETS
NOTARIS-CEIP RIALP.
SEGON: Donar compte del contingut de la present resolució al Consell Comarcal del
Pallars Sobirà per al seu coneixement i efectes.

9.- RECLAMACIÓ DE LA SRA. ROSA Mª FOLGUERA MILL
El Sr. Alcalde pren la paraula per exposar, respecte aquest punt de l’Ordre del Dia, que
tot i que està informat per Secretaria i estudiat pels serveis jurídics de la Corporació, no
s’ha pogut disposar de la conformitat definitiva de la proposta de resolució a emetre
pels serveis jurídics de la Corporació amb antel·lació suficient a la celebració del Ple.
Per l’exposat i atenent a que la reclamació presentada és prèvia a la presentació de
recurs jurisdiccional al tribunal del social, es proposa
- Deixar sobre la taula la resolució i votació de la proposta fins que es rebi l’informe
definitiu dels serveis jurídics.
- Facultar el Sr. Alcalde per tal que, mitjançant el procediment de Decret de l’Alcaldia,
una vegada rebut l’informe definitiu dels serveis jurídics, resolgui la reclamació
presentada.
Debatuda la proposta, per unanimitat dels assistents s’aprova en tots els seus extrems

10.- INFORMES ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa als assistents la celebració, el proper cap de setmana, de la
tradicional recapta i matança del porc popular i posterior subhasta amb motiu de la
Festivitat de Sant Antoni. Informa que el diumenge, a les 12:00 h es celebrarà missa a
la capella de Sant Cosme i Sant Damià i a les 15:30 h es farà la tradicional subhasta dels
productes de la recapta i del mondongo de la matança del porc. Aquest any es
destinaran els beneficis a efectuar obres de reparació del llosat de l’església parroquial
de la Verge de Valldeflors de Rialp. Aprofita l’avinentesa per convidar a tots a assistirhi.
El Sr. Alcalde informa de la celebració, els propers dies 28 i 29 de gener de la
competició de trineus de gossos Pirena a l’estació d’esquí de Port-Ainè. Informa de la
importància de la competició, de primer ordre a nivel internacional pel nombre i
qualitat dels participants.
El Sr. Alcalde informa que s’estan finalitzant els treballs previs a la construcció d’una
planta solar fotovoltàica als llosats dels edificis del cementiri de Rialp. Comunica que,
en breu, està prevista la convocatòria a tots els veïns en acte públic per fer la
presentació i explicació del projecte.

El Sr. Alcalde informa de la celebració, el passat dia 12 de gener, d’una reunió de la
comissió técnica formada per coordinar els treballs per a resoldre la problemática de la
carretera d’accès a l’estació d’esquí de Port-Ainè, així com per a coordinar els treballs
de regularització de l’àmbit de l’estació d’esqui i regulació de les activitats que s’hi
desenvolupen. La reunió va comptar amb l’assistència de l’Ajuntament de Rialp,
representat per l’Alcalde i els regidors responsables de les àrees implicades. Per part
de les administracions van assistir: representants de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, Subdelegació del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Delegació territorial a Lleida
del Departament de Territori i Sostenibilitat, Agència Catalana de l’Aigua, Direcció
General de Medi Natural, Direcció General de Carreteres, Direcció Territorial del
Departament d’Agricultura així com el Sr. Carles Fañanàs, tècnic de la Direcció General
de Medi Natural al Pallars Sobirà.
En la reunió celebrada es va tractar, entre altres coses, dels següents temes:
- Problemàtica de la carretera
- Redacció d’un Pla Especial d’usos a l’àmbit de l’estació d’esquí
- Regulació i atorgament de llicències de les activitats que s’hi desenvolupen
Així mateix, es va informar que s’està ultimant un estudi hidrogeològic encarregat a
l’Institut Geològic el qual servirà per projectar, amb fonament tècnic, les solucions i
actuacions que s’han de dur a terme per resoldre el problema de les riuades que es
produexien periòdicament als barrancs de la zona. El Sr. Fañanàs va informar que,
independentment de l’estudi global del problema, en breu s’instal·laran més malles de
protecció per reduïr el perill d’avingudes mentre no es troba una solució definitiva.
El Sr. Alcalde comunica que aquest grup de treball servirà per coordinar els esforços de
tots els Departaments implicats, per millorar la informació a rebre per l’Ajuntament de
totes les actuacions que es faran així com també la decisió de fer reunions periòdiques
del grup de treball durant tot l’any per fer el seguiment i correccions de les actuacions
que es faran.
11.- PRECS I PREGUNTES
No s’en formula cap.

I, sense més assumptes a tractar es dòna per conclòs l’acte a les 22:00 hores.

