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 DE LA COMISIÓ DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT DE
RIALP CORRESPONENT AL DIA 4 DE JUNY DE 2008
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Hora d’acabament : 21 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich i Fernandez-Coto, Alcalde-President (CIU),
i els regidors Jordi Altieri i Montserrat (CIU) i Eugeni Freixa (ICV).
Secretària: Rosa Mª Folguera i Mill, que ho és de la Corporació.
Assumptes tractats :
1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’Acta de la sessió anterior de 4-9-2007, es va ratificar sense esmenes pel Ple de la
Corporació en sessió de 27 de setembre de 2007, en el present exercici de 2008 no
s’ha celebrat cap sessió de la Comissió de Govern anterior a la present.

2.- CASETES GUARDA EINES EN ELS HORTS.
L’Alcalde exposa tres assumptes que les normes urbanístiques no recullen i que
caldria definir.
En primer lloc, alguns propietaris d’horts emplaçats dins el nucli demanen poder
col·locar casetes de fusta per endreçar les eines i per a privar un possible robatori .
També, es planteja la necessitat d’establir la carta de colors autoritzats per la pintura
de façanes i la tercera proposta és la regulació de l’ocupació de terrasses cobertes a
la via pública per part d’alguns bars i restaurants que ho demanen.
Per unanimitat de tots els regidors assistents a la Comissió de Govern, s’acorda:
1.-Iniciar el tràmit de proposta de modificació puntual de les NNSS per a l’autorització
de la instal·lació en els horts de casetes prefabricades de fusta, carta de clors per a
pintat de façanes i l’ocupació de via pública amb terrasses tancades.
2.-Que el tècnic municipal prepari la proposta tècnica
l’ocupació i model de caseta.

amb la identificació de
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3.-PETICIO AJUT VUELTA CICLISTA A ESPAÑA
Arran de la petició formulada pels organitzadors de la Vuelta per tal que a Rialp
s’instal·li una meta del tipus “Sprint intermedio” i donada la projecció mediàtica que
això suposa .
Per unanimitat s’acorda atorgar un ajut de participació segons les condicions
generals de la organització de la Vuelta que ascendeix a 1.500,00 €.

4.-MEGAFONIA MUNICIPI
La instal·lació de la megafonia a Rialp és del tot indispensable i el llistat de les seves
raons no cal enumerar-lo. Aquest sistema d’avis ja existia però en ser requerida la
seva reparació i modernització va quedar en desús.
La Comissió considera del tot necessari reprendre la dotació de megafonia a Rialp i
s’acorda l’aprovació del pressupost que l’empresa Acustilec ha presentat.

5.-DOTACIO MAQUINARI PER NETEJA MUNICIPAL.
L’Alcalde exposa que cal procedir a l’estudi econòmic per l’adquisició d’una màquina
netejadora o millor expressat, un estri multifuncional per les tasques de la brigada de
manteniment municipal.
El regidor Jordi Altieri proposa aprofitar l’oferta de poder adquirir una formigonera, el
regidor Eugeni Freixa demana si no serà massa maquinari als efectes del seu cost.
L’Alcalde proposa iniciar les gestions amb l’empresa BARRERA per l’adquisició d’una
mini cargadora, barredora i porta palets i deixar la formigonera per un altra ocasió .
El import d’oferta és de:
Mini carregadora............14.848,00 €
Escombradora .................8.280,00 €
Forquilles portapalets......1.044,00 €
L’IVA inclòs.
Per unanimitat s’acorda iniciar les gestions pertinents per tal de procedir a l’adquisició
del material de neteja referit
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6-.-CELEBRACIÓ DEL 42È ANIVERSARI DELS BOMBERS VOLUNTARIS A SORT I
25È ANIVERSALI DELS BOMBERS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Els bombers voluntaris de Sort demanen un ajut econòmic per a fer front a les
despeses de l’organització dels actes de celebració el 28-6-2008, del 42è aniversari
dels bombers municipals de Sort i del 25è aniversari dels bombers de la Generalitat de
Catalunya.
Per unanimitat s’acorda atendre l’ajut demanat que ascendeix a 1500,00 €.

7.- Petició de documentació Sr. Javier Casanueva, arquitecte representant de
Joao Maciel i Flora Cadena en relació a l’edifici de Flora Cadena 51 a Rialp.
L’Alcalde exposa que l’arquitecte Javier Casanueva demana documentació per tal de
redactar el projecte estructural de l’edifici de l’Av. Flora Cadena 51, atenent els
motius de la renúncia exposats per l’anterior direcció tècnica.
La documentació que demana per els motius que addueix és:
1.-Documentació gràfica de tots els expedients de llicències concedides per
l’Ajuntament de Rialp 1950-2008, per una inspecció visual.
2.-Fotocòpia informes emesos pel tècnic municipal de 2-4-2008 i 22-4-2008.
3.-Fotocòpies renúncies i causes dels anteriors tècnics.
Cal deixar constància que la documentació relativa als informes del tècnic municipal i
renúncies de la direcció facultativa que demana el Sr. Casanueva, van ser
comunicats en temps i forma a tots els propietaris de l’edifici i als titulars de llicències
vigents en el mateix edifici al fer-ne la paralització d’obres, no obstant això, es
proposa lliurar còpia compulsada dels informes demanats . Pel que fa a la
documentació dels expedient de llicències de 1950 a 2008, no entenem la seva
procedència en el present expedient.
El Sr. Javier Casanueva, tot i que exposa a la sol·licitud de documentació
presentada, la seva representació del Sr. Joao Maciel i de la Sra. Flora Cadena , no
en presenta acreditació documental ni tampoc presenta l’encàrrec de redacció del
projecte estructural que exposa ha de confeccionar.

Per tot l’exposat, la Comissió de Govern amb el vot favorable dels seus integrants
acorden:
1.-Petició de núm. 1: “documentació gràfica dels expedients urbanístics de 1950 a
2008”
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Es desestima, cal concretar la petició de quin expedient urbanístic es vol consultar
podent-se lliurar còpia del document concret que es requereixi.
2.-Petició núm. 2 i 3 : es lliuren fotocopies compulsades dels informes ja comunicats
amb anterioritat.
3.-Comunicar al sol·licitant el present acord.”

8-PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen, per la qual cosa l’Alcalde aixeca la sessió a les 21 hores, estenentse la present Acta que com a secretària en dono fe.

Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària
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