ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CELEBRAT EL
DIA 24 de maig de 2010 (2/2010)
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19 hores
Hora d’acabament: 19:00 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els regidors ,
Jordi Altieri Montserrat (CIU), Miquel Blasi Servent (CIU), Vanesa Freixa Riba (IR-PM),
Núria Auberni Serra (IR-PM) i Eugeni Freixa March (ICV) el regidor Joan Sebastia
Colomé (Esquerra-AM) s’incorpora a la sessió en el punt quart de l’ordre del dia.
Secretari: Enric Bergadà Abelló, 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:
Abans de l’inici de la sessió, el Sr. Alcalde comunica que, a petició de la Regidora Núria
Auberní, es va acordar que, independentment de la convocatòria, s’avisaria els
regidors, amb la màxima antel·lació possible de la data de celebració del Ple per poder
organitzar-se i assistir a la sessió. No obstant l’esmentat es comunica que aquesta
vegada s’ha avançat la convocatòria atès que, donat el termini de presentació
d’al·legacions del PUOSC 2011 no hi havia temps suficient per celebrar-lo en la data
prevista.

1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació
nº 1/2010 d’1 d’abril de 2010.
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. 32/10 al 59/10 i del P08 al P16. Es fa referència a que s’ha omés d’aquesta relació
el Decret nº 54/10 el qual serà inclòs en la propera relació.
La relació ha estat lliurada anticipadament a tota la Corporació per la qual cosa no se’n
fa lectura.
La regidora Núria Auberni demana aclariments respecte diferents decrets els quals són
donats a satisfacció de la Regidora.
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. 02/2010 per import de 24.601,25 euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 02/2010 per import de 24.601,25 euros
Els assistents se’n donen per assabentats

4.- APROVACIÓ AL·LEGACIONS PUOSC 2011
Prèviament a l’inici del debat del punt de l’Ordre del Dia el Sr. Alcalde dóna la paraula
al Tt. D’Alcalde i Regidor d’Obres Sr. Jordi Altieri el qual fa una exposició als assistents
dels canvis que es proposarà com a al·legacions al PUOSC 2011 així com una àmplia
explicació de l’estat en què es troben les diferents obres que està executant
l’Ajuntament.
Seguidament el Sr. Alcalde comunica als assistents la publicació al DOGC nº 5602 de 7
d’abril de 2010, l’edicte d’informació pública del PUOSC any 2011.
Vist el contingut de la publicació esmentada i el termini establert per a la presentació
d’al·legacions, que finalitzava el dia 7 de maig de 2010, s’ha procedit a presentar les
següents modificacions de les previsions inicialment establertes:
- Reduïr el pressupost del projecte anomenat “Rehabilitació Edifici de la Mola de
la Mola de Rialp, de l’inicial de 469.323,97 € a 223.793,99 €, atès que la
subvenció atorgada, per import de 212.604,29 € no permetia l’execució de

-

-

-

l’obra ja que no s’ha aconseguit el cofinançament necessari. L’al·legació de
reducció del pressupost suposa disposar del 95% del finançament per a
l’execució de l’obra
Renunciar a l’execució de l’obra “Urbanització carrer Piles, carrer Escorxador i
Passeig Fluvial de Rialp” atès que el carrer Piles i carrer Escorxador ja estan
pavimentats i l’actuació del Passeig Fluvial de Rialp és molt complexa i no es
disposa de la totalitat dels elements necessaris per a la seva execució. Respecte
aquesta actuació, el Sr. Alcalde exposa que s’està treballant amb el Ministerio
de Agricultura per tal de concretar el finançament que ja ha assignat aquest
Ministerio per finançar l’actuació.
Destinar la subvenció concedida a l’actuació anterior per a l’execució de dues
noves obres: “Urbanització del carrer antic camí de Surp de Rialp”, amb un
pressupost de 88.509,31 € i una subvenció de 84.083,84 € i “Renovació
enllumenat públic de Rialp”, amb un pressupost de 45.817,50 € i una subvenció
de 43.526,62 €
Sol·licitar la inclusió d’una nova obra anomenada “Centre Cívic de Rialp”,
consistent en la reforma de la 2ª planta de la Casa de la Vila per a la seva
utilització com a centre cívic, amb un pressupost de 12.000,00 € i una
subvenció de 11.400,00 €

Vist el contingut de les al·legacions presentades, per unanimitat dels asssistents
s’acorda
PRIMER: Aprovar les al·legacions presentades al PUOSC 2011 les quals es donen per
reproduïdes

5.- APROVACIÓ PROJECTES PUOSC
El Sr. Alcalde comunica als assistents que, d’acord amb l’explicació de l’acord anterior,
s’ha procedit a modificar diverses actuacions incloses dins el PUOSC any 2011. En
relació amb l’esmentat s’han modificat projectes ja aprovats i s’han redactat nous
projectes la qual cosa implica la necessitat de la seva tramitació i aprovació.
Els projectes a modificar i redactar són:
REHABILITACIÓ EDIFICI DE LA MOLA DE LA MOLA DE RIALP, amb un pressupost de
223.793,99 €,
URBANITZACIÓ DEL CARRER ANTIC CAMÍ DE SURP DE RIALP, amb un pressupost de
88.509,31 €
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC DE RIALP, amb un pressupost de 45.817,50 €
CENTRE CÍVIC DE RIALP, amb un pressupost de 12.000,00 €

Vist el contingut dels projectes esmentats i la documentació que composa l’expedient,
per unanimitat dels assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar els projectes reguladors de les actuacions del PUOSC 2011
esmentades a la proposta de resolució i que es donen per reproduïdes
SEGON: Exposar el contingut del present acord a l’estaló d’anuncis de l’Ajuntament i al
BOP pels terminis legalment establerts, entenent-se aquesta aprovació com a
definitiva cas de no presentar-se cap reclamació en contra mentre duri el termini
d’exposició pública
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.

6.- APROVACIÓ CERTIFICACIONS D’OBRES
El Sr. Alcalde presenta a l’aprovació del Ple de la Corporació la Certificació nº 1 de
l’obra “Urbanització carrer Rentadores i Vall d’Àssua modificat”, a nom de l’empresa
adjudicatària, CERVÓS s.a., per import de 64.511,15 €
Vist que la certificació està autoritzada per la Direcció Tècnica i que s’ha comprovat
l’efectiva realització dels treballs que s’hi reflecteixen, per unanimitat dels assistents
s’acorda:
PRIMER: Aprovar la Certificació nº 1 de l’obra “Urbanització carrer Rentadores i Vall
d’Àssua modificat”, a nom de l’empresa adjudicatària, CERVÓS s.a., per import de
64.511,15 €
SEGON: Donar trasllat del contingut de la present resolució i la documentació
complementària al Dept. de Governació de la Generalitat de Catalunya als efectes de
fer efectiu el pagament de la subvenció atorgada.

7.- APROVACIÓ PADRÓ TAXA AIGUA 2008
El Sr. Alcalde presenta a l’aprovació dels assistents el Padró Cobratori de la taxa per
subministrament d’aigua potable als domicilis corresponent a l’exercici econòmic de
2008 per un import de 17.507,60 € de consum d’aigua, 1.552,00 € de manteniment i
conservació de comptadors i 30.802,30 € del cànon de l’aigua de l’ACA

Vist el contingut de la documentació que composa l’expedient, per unanimitat dels
assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar el Padró Cobratori de la taxa per subministrament d’aigua potable als
domicilis corresponent a l’exercici econòmic de 2008 per un import de 17.507,60 € de

consum d’aigua, 1.552,00 € de manteniment i conservació de comptadors i 30.802,30
€ del cànon de l’aigua de l’ACA€
SEGON: Exposar el contingut del present acord a l’estaló d’anuncis de l’Ajuntament i al
BOP pels terminis legalment establerts, entenent-se aquesta aprovació com a
definitiva cas de no presentar-se cap reclamació en contra mentre duri el termini
d’exposició pública.

8.- PROJECTE DYNAFOREST I PROPOSTA D’ACORDS ASSOCIACIÓ D’ENTITATS LOCALS
PROPIETARIES FORESTALS DE CATALUNYA
El Sr. Alcalde explica als assistents en què consisteix el projecte transfronterer de
dinamització i estructuració de municipis propietaris de boscos (DYNAFOREST),
considerant-se com a molt interessant per als interessos del municipi.
Així mateix s’informa sobre la creació de l’Associació d’Entitats Locals Propietàries
Forestals de Catalunya (ELFOCAT)
El Regidor Miquel Blasi pren la paraula per explicar als assistents el contingut de la
proposta i els objectius de l’Associació considerant molt important l’adhesió de
l’Ajuntament a la dita associació pel treball d’assessorament i coordinació de polítiques
de gestió forestal que suposa
Resultant que entre els fins de la citada associació es troba representar els ens locals
públics amb patrimoni forestal o amb una gran vinculació en aquest sector i sent
l’àmbit on exercirà les seves activitats majoritàriament el territori català.
En virtut del que estableix la disposició addicional 5ª de la Llei 7/1985 Reguladora de
Bases de Règim Local, conforme la qual les Entitats Locals poden constituir
associacions, de àmbit estatal o autonòmic, per la protecció dels seus interessos
comuns.
Considerant, que d’acord amb l’art. 47.2 g) de la mencionada Llei, correspon al Ple
resoldre amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres
de la Corporació la “creació, modificació, o dissolució de Mancomunitats o altres
organitzacions associatives, així como l’adhesió a les mateixes i l’aprovació i
modificació dels seus Estatuts”.
Per unanimitat dels assistents s’adopten els següents acords:

PRIMER.- Aprovar constituir l’associació d’Entitats Locals Propietàries Forestals de
Catalunya (ELFOCAT).
SEGON.- Manifestar la voluntat d’aquest Ajuntament de formar part de la mateixa com
a soci.

TERCER.- Facultar al Sr Gerard Sabarich Fernàndez-Coto, amb D.N.I nº 43722070J
alcalde de l’Ajuntament de Rialp, per firmar l’Acta Fundacional en nom de l’ajuntament
de RIALP, així com tot aquells documents que resultin necessaris per la Constitució de
la mateixa.
QUART.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament de RIALP en la citada
Associació al Sr.Miquel Blasi Servent amb D.N.I nº 52307119J regidor de Medi Ambient
d’aquest Ajuntament.

9.- APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL 2010-2015
El Sr. Alcalde exposa als assistents que, amb l’ajut obtingut del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida l’any 2009 s’ha encarregat i redactat el PLA
ESTRATÈGIC MUNICIPAL 2010-2015.
L’esmentat Pla ha estat enviat a tots els assistents via e.mail.
El Sr. Alcalde fa una explicació detallada del seu contingut, resaltant la trascendència
que, per a un desenvolupament sostenible i diversificat del Municipi pel proper
quinqenni, té aquesta planificació.
La Regidora Vanesa Freixa pren la paraula per dir que no ha rebut correctament la
informació i que, per aquesta causa, i perquè considera que un tema d’aquesta
transcendència hauria de ser objecte d’un debat previ entre tots els sectors econòmics
i socials del municipi per tal que tothom hi pugui participar i fer la seva aportació, la
qual cosa no s’ha fet, votarà en contra de la proposta d’aprovació.
La regidora Núria Auberni manifesta que també votarà en contra
El regidor Joan Sebastia manifesta que s’abstindrà en la votació
Vist el contingut de l’esmentat, per quatre vots a favor dels regidors de CiU i ICV, 2
vots en contra de les regidores de IR-PM i l’abstenció del Regidor d’Esquerra-PM
s’acorda
PRIMER: Aprovar el PLA ESTRATÈGIC MUNICIPAL 2010-2015 del Municipi de Rialp.

10.- ASSUMPTES DE TRÀMIT
10.1.- Atermenament Josefa Blasi Servent
Abans de l’inici del punt a debatre el Sr. Alcalde demana que s’absenti de la sala el
Regidor Miquel Blasi Servent atès el seu interès directe en l’assumpte a tractar.

Es posa en coneixement dels assistents escrit rebut de la Sra. Josefa Servent Besolí de
Casa Macià de Roní, acompanyat de documentació tècnica acreditativa d’un error en el
cadastre de rústica entre finques de propietat municipal i comunal i finques propietat
de la signant de la instància amb la sol·licitud que sigui efectuada la correcció
pertinent.

Vist que es tracta de la determinació d’un atermenament entre finques de propietat
municipal i de particulars i
Vist allò que es disposa en els artícles 136 a 145 del Decret 336/1988 de 17 d’octubre
pel que s’aprova el Reglament de patrimoni dels ens locals, establint-se, a l’art. 136.2
la necessitat de l’adopció d’un acord del Ple de la Corporació per iniciar l’expedient
d’atermenament
Per sis vots a favor s’acorda
PRIMER: Iniciar, d’acord amb el que es disposa a l’art. 136.2 del Decret
336/1988,expedient d’atermenament entre finques de propietat municipal i finques
propietat de la Sra. Josefa Servent Besolí
URGÈNCIA:
El Sr. Alcalde posa a votació dels assistents la inclusió, pel procediment d’urgència del
següent punt a l’Ordre del Dia. Per unanimitat dels assistents s’acorda la inclusió.
10.2 Proposta resolució remodelació i millora parc infantil plaça del Tornall de Rialp
El Regidor Joan Sebastia presenta una proposta de resolució per a fer obres de
remodelació i millora al parc infantil situat a la Plaça del Tornall de Rialp.
El Sr. Alcalde pren la paraula per exposar als assistents el contingut del Decret del
Govern de l’Estat que prohibeix l’endeutament a llarg termini dels Ajuntament i explica
que, ha parlat d’aquest tema, per considerar que hi ha prioritats més importants i
necessàries. No obstant l’esmentat i atenent a que el regidor que presenta la proposta
és del mateix partit polític que la presidència de la Diputació i pot garantir el
finançament de l’actuació proposada no hi té cap inconvenient.
La regidora Vanesa Freixa manifesta que està d’acord amb que hi ha altres prioritats
per invertir els ajuts que es poden obtenir de la Diputació i altres administracions i
considera que no s’ha de fer l’actuació proposada a la proposta de resolució.
Posada a votació la proposta per sis vots a favor dels regidors de CiU, ICV, Esquerra-AM
i la regidora Núria Auberni (IR-PM) i el vot en contra de la regidora Vanesa Freixa (IRPM), s’acorda:
PRIMER: Sol·licitar un ajut directe de Presidència de la Diputació de Lleida per a les
obres de remodelació i millora del parc infantil de la plaça del Tornall de Rialp.

11.- INFORMES ALCALDIA.

El Sr. Alcalde presenta els següents informes de gestió:
- FIRA DE RIALP. El Sr. Alcalde exposa als assistents el treball que s’ha fet per a
l’organització de la Fira i també com aniran els actes que estan previstos.
Considera que s’ha fet un treball important del qual es mostra orgullós. També
exposa que s’ha triat aquest dia, encara que no és el tradicional de la fira, per
evitar coincidir amb altres fires i garantir el seu èxit. Manifesta la seva
esperança en què aquesta fira tingui continuïtat i pugui repetir-se els propers
anys i es consolidi la seva celebració.

-

-

-

JOCS OLÍMPICS D’HIVERN: El Sr. Alcalde comunica que va assistir a una reunió
convocada per l’Alcalde de Barcelona per a constituïr la Comissió Gestora que
ha de treballar per poder aconseguir els Jocs. Hi va assistir, juntament amb
altres alcaldes del Pirineu que ténen estacions d’esports d’hivern per participar
en les programacions i actuacions necessàries. Comunica que tots els Alcaldes
implicats van mostrar el seu interès en tirar endavant aquesta iniciativa pel que
suposa d’inversions i millora d’infraestructures a la zona.
NOVA LLAR D’INFANTS: El Sr. Alcalde informa els assistents de l’estat de
tramitació en què es troba el projecte de construcció de la nova Llar d’Infants.
En principi, es podrà posar en funcionament el proper mes de setembre i es
comptarà amb 28 places en lloc de les 15 actuals, la qual cosa permetrà cobrir
les necessitats de les famílies de Rialp
PROPOSTA D’AMPLIACIÓ DEL PARC NACIONAL. El Sr. Alcalde dóna la paraula al
Sr. Miquel Blasi, regidor de Medi Ambient el qual passa a exposar la proposta
rebuda del Departament de Medi Ambient de la Generalitat d’ampliació de la
zona perifèrica del Parc Nacional d’Aigües Tortes i Sant Maurici dins el terme
municipal de Rialp, en concret en terme de Caregue i Escàs, sobre la qual el Sr.
Miquel Blasi ha tingut contactes explicatius amb els Regidors de l’Ajuntament.
Exposa que, una vegada explicada l’ampliació als veïns dels pobles afectats,
aquests s’han mostrat conformes amb la proposta per considerar-la molt
avantatjosa per als seus interessos, tant pel que respecta als possibles ajuts a
percebre per part dels ramaders com per l’impuls que suposarà per al sector
turístic
RENOVACIÓ ÀREA CONTROLADA DE CAÇA. El Sr. Alcalde fa lectura de l’escrit
rebut del Departament de Medi Ambient relatiu a la comunicació de l’inici del
procès de renovació de l’Àrea Controlada de Caça i l’exposició pública que s’ha
de fer, en aquest escrit es covocava una reunió informativa a la que va assistir.
Comunica que durant el mes de juny es farà l’exposició pública i que els
responsables del Deparament vindran a l’Ajuntament a fer una reunió
informativa per tal que, qui vulgui, pugui fer les al·legacions amb coneixement
de causa. En relació amb aquest fet el Sr. Alcalde exposa als assistents quina és
la posició de l’equip de govern al respecte: Aconseguir un consens en la gestió

per part de tots els nuclis del municipi prèvia la reunió amb els responsables del
Departament. Mostrar-se a favor de la pròrroga entenent que han de caçar i
gestionar la caça els caçadors del municipi de manera prioritària. Donat que
l’Ajuntament regula el règim econòmica amb les gestors de la caça es proposa
que la quantitat que s’estableixi es reparteixi a parts iguals entre tots els nuclis
del municipi.
La Regidora Vanesa Freixa pren la paraula per dir que considera que, per
exemple, es caça molt més a Caregue que en d’altres nuclis i que els ingressos
haurien d’anar repartits proporcionalment segons s’hi ha caçat.
El Sr. Alcalde contesta que aquest sistema generarà conflictes i es referma en la
seva postura de repartir els ingressos a parts iguals entre els nuclis ja que,

independentment d’aquest ingrés, ja es fan altres despeses amb aquest criteri
de proporcionalitat. Així mateix manifesta que un altre aspecte a tenir en
compte és que es farà un control exhaustiu de la gestió de la caça per obligar a
respectar les normatives que ho regulen així com també poder revisar
anualment el contracte amb els gestors de la caça per tal que, si hi ha hagut
incompliments greus, poder aplicar sancions
La regidora Vanesa Freixa pregunta que com es controlarà aquests temes i el Sr
Alcalde respon que s’ha de comptar que la gent en principi és respectuosa i que
compta amb la bona voluntat de tothom
El regidor Miquel Blasi diu que es demanarà als gestors de la caça que
presentin, prèviament a l’inici de la caça, una planificació de tota la temporada
per poder regular millor el tema.
El Sr Alcalde manifesta que la política que segueix des de l’Ajuntament és
d’intentar el màxim de concordia entre els diferents nuclis i que aquest equip
de govern ha estat sempre a disposició dels nuclis amb la intenció d’ajudar al
màxim
La regidora Vanesa Freixa demana que se l’avisi quan es faci la reunió amb els
representants del Departament als efectes de poder disposar de més
informació sobre com funciona tot aquest tema.

12.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde pren la paraula per manifestar el seu descontentament per l’actitut
mostrada alguns veïns de Caregue respecte les actuacions de l’Ajuntament en aquest
poble. Passa a fer una relació exhaustiva de les inversions que ha fet l’Ajuntament a
Caregue aquesta legislatura i manifesta que, a la vista del seu contingut, no comprén
com pot haver-hi descontentament respecte el treball que s’està fent al poble.

La regidora Vanesa Freixa diu que no sap ben bé que passa amb aquest desencontre
però que s’hauria d’aclarir el tema amb una reunió amb els veïns.
El Sr. Alcalde manifesta que se li ha demanat que el Pla de Camins del Consell Comarcal
es destini prioritàriament a Caregue en detriment dels altres nuclis beneficiaris i que,
per molt que diguin, aquesta actuació es farà a parts iguals entre els 4 pobles de la Vall
d’Àssua. Així mateix manifesta que no es poden acceptar ni les maneres ni les formes
d’actuació i que si s’ha de fer una reunió, sempre s’ha mostrat disposat a fer-la però
que no ha rebut cap petició formal en aquest sentit.
La regidora Vanesa Freixa pregunta sobre l’estat de les obres de la depuradora de
Roní.

El regidor Jordi Altieri explica que hi ha hagut problemes amb les obres, per moviments
de terres no previstos així com parts de l’obra que no s’han fet prou correctament. Tot
i que no és una obra de responsabilitat directa de l’Ajuntament s’ha estat recollint les
queixes dels veïns i, en breu, es tindrà una reunió amb els responsables de l’ACA i
l’empresa constructora per intentar resoldre tots els problemes detectats.
La regidora Vanesa Freixa demana que com està el tràmit de la redacció del POUM i
que es tem que quan tingui informació ja estarà tot fet i no es podrà canviar res.
El Sr. Alcalde respon que s’està treballant i que, abans de tenir la feina tancada es farà
una reunió amb els regidors de l’Ajuntament on es donarà tota la informació i
s’escoltaran tots els suggeriments
La regidora Núria Auberni demana informació sobre els problemes que sembla hi ha a
l’Escola de Música de Rialp.
El Sr. Alcalde contesta dient que, tot i el problema que estan patint per no rebre els
ajuts que tenen atorgats, s’ha fet un gran esforç i no hi ha ni un sol professor que no
hagi cobrat el seu sou. També exposa que hi ha algunes desavinençes respecte la
planificació del proper curs per questions laborals, tant de retribucions com per altres
aspectes (titulacions, etc.) i que com que no es diposa de diners perquè no es reben les
subvencions atorgades no es poden prendre compromisos que desprès no es podran
complir. No obstant això s’està mantenint converses amb tots els afectats per intentar
resoldre les questions plantejades. Es mostra obert a tenir les reunions que siguin
necessàries amb els pares d’alumnes per explicar el que convingui.

I, sense més assumptes a tractar es dòna per conclós l’acte essent les 20:30 hores

