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 22 DE GENER DE 2009 (1/2009)
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19’10 hores
Hora d’acabament: 19’35 hores

Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els
regidors Jordi Altieri Montserrat (CIU), Miquel Blasi Servent (CIU), Eugeni
Freixa March (ICV), i Núria Auberni Serra (IR-PM). Joan Sebastia Colomé
(Esquerra-AM) s’incorpora al punt 9. Vanesa Freixa Riba (IR-PM) excusa
la seva assistència.

Secretària: M. Carmen Laorden Matamoros, 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’esborrany de l’Acta del Ple ordinari 2/2008, de 24-10-2008, 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 5 vots favorables , 3 dels regidors de CIU,1 regidor d’ICV, i
1 regidora d’ IR-PM , s’acorda:
1.-Aprovar sense esmenes l’Acta del Ple ordinari de 24-10-2008.
2.-Remetre les Actes a les Delegacions del Govern corresponents. -
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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
des del núm. 092/08 de 22-10-2008 al 110/08, de 31-12-2008, i el 001/09, de
02-01-2009
La relació ha estat lliurada anticipadament a tota la Corporació per la qual cosa
no se’n fa lectura.

4.-RELACIÓ DE FACTURES.
A la convocatòria de la present sessió s’ha lliurat les relacions de factures
següent:
Núm. 1/2009, exercici 2008 de relació de 610 a 776 per import de 91.969,29 €

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 favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda amb 5 vots a favor
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 1/2009, exercici 2008 de relació de 610 a 776 per import de 91.969,29 €
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5.- CONVENI CARTOGRÀFIC AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA
L’Alcalde exposa a tots els regidors un Conveni de col·laboració entre la
Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Rialp per a la disposició de cartografia
digital.
Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda amb 5 vots a favor:

1.- Aprovar el Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament de Rialp per a la disposició de Cartografia Digital del municipi
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIO DE LLEIDA I
L'AJUNTAMENT DE RIALP PER A LA DISPOSICIÓ DE CARTOGRAFIA
DIGITAL.
Lleida,
REUNITS
L’Il·lm. Sr. Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida, en
virtut de les atribucions que li confereix l’article 34 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb el número 3 de l'article
90 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i de conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la
Corporació en sessió ordinària de 27 de novembre de 2003, la certificació del
qual s’adjunta a aquest conveni.
L’ en virtut de les competències que li atorga l’article 53 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i de conformitat amb l’acord adoptat en sessió la
certificació del qual s’adjunta a aquest conveni.
En la representació amb la qual actuen,
EXPOSEN
I.- La Diputació de Lleida, d'acord amb les previsions de l'article 92 del Decret
legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, ha d'exercir les funcions d'assistència i cooperació
econòmica, tècnica i jurídica als municipis, que pot concretar-se en qualsevulla
de les fórmules previstes a la normativa vigent.
II.- Els municipis, d'acord amb el que disposa l'article 66 del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim de Catalunya, per a la gestió dels seus interessos, poden promoure tota
mena d'activitats i prestar els serveis que contribueixin a satisfer les necessitats
de la comunitat de veïns del municipi.
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III.- La Diputació de Lleida, vol posar a disposició dels municipis la cartografia
digital E- 1: 5.000, convenientment actualitzada i dotada d'una estructura de
dades i una tipologia prou refinades que li permetin explotar totes les seves
potencialitats mitjançant l'ús de sistemes d'informació geogràfica i territorial.
IV.- A l'Ajuntament de Rialp, per tal de poder exercir amb plenitud, eficàcia i
eficiència les seves competències, en matèria urbanística i de gestió tributària,
li és del tot necessari disposar de cartografia topogràfica i cadastral digital E =
1.000 que reflecteixi, amb la màxima fidelitat i el major nivell de detall possibles,
la realitat territorial de les àrees urbanes dels seu municipi.
V.- La Diputació de Lleida amb la finalitat de poder donar compliment als
objectius exposats en els apartats anteriors ha subscrit convenis de
col·laboració amb l'Institut Cartografia de Catalunya (ICC), que permetran posar
a disposició del municipis del territori de Lleida ambdós instruments que
incidiran en la millora dels serveis.
Aquest conveni preveu un acord de la Diputació de Lleida i el Departament de
PTOP amb la finalitat d'intercanviar la cartografia dels diferents termes
municipals de les comarques de Lleida que ambdues institucions han
encarregat per separat a l'ICC amb la finalitat d'evitar duplicitats.
VI.- La Diputació de Lleida ha acordat amb la Dirección General del Catastro
que aquest organisme assumeixi les tasques de restitució del parcel·lari
cadastral i subministrar-lo en format digital a la Diputació.
VII.- L'Ajuntament de Rialp considera d'interès per a l'exercici de les seves
competències i prestació de serveis disposar dels elements cartogràfics que
impulsa la Diputació de Lleida i vol participa en el programa endegat per a dur a
terme aquesta actuació.
Amb l'objectiu de regular els diferents aspectes d'aquesta col·laboració
ambdues parts,
de mutu acord, mitjançant aquest conveni
ACORDEN

Primer. Objecte del conveni.
Aquest conveni té com a objecte regular la posada a disposició per part de la
Diputació
de Lleida a l'Ajuntament de Rialp de la cartografia digital E - 1: 5.000 i 1: 1.000 i
el bolcat i adequació del parcel·lari cadastral dels nuclis urbans del seu terme
municipal .
Segon. Cessió d'ús de la cartografia digital E= 1: 5.000.
En virtut del present conveni la Diputació de Lleida cedeix, amb caràcter gratuït,
a l'Ajuntament de Rialp una llicència d'us de la cartografia digital MTC 1. 5.000
3D v. 2.0
corresponent al territori del seu terme municipal.
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Tercer. Disposició de la cartografia digital E= 1:5.000.
La Diputació de Lleida fa en aquest acte lliurament a l'Ajuntament de Rialp de la
versió 1.5 de la cartografia digital E= 1: 5000 del seu terme municipal i li cedeix
la llicència d'ús amb la finalitat de que pugui disposar de manera immediata de
les avantatges de la informació que incorpora. La versió 2.0 es facilitarà una
vegada estigui a disposició de la Diputació en el marc del pla d'actuació previst
en el conveni subscrit amb l'ICC que es l'entitat encarregada de la seva
confecció.
Quart. Règim d'ús de la llicència de la cartografia digital E= 1: 5.000.
L'Ajuntament de Rialp podrà utilitzar aquesta cartografia per a les tasques
pròpies de la seva activitat però no podrà cedir-la ni vendre-la a tercers, ni en
format paper ni en format digital, sota cap circumstància, ni utilitzar-la per a fer
publicacions.
Amb la finalitat de garantir els drets de propietat intel·lectual de l' ICC sobre la
cartografia digital E= 1: 5.000, l'Ajuntament de Rialp , en els mateixos termes
que la Diputació de Lleida, només podran utilitzar la cartografia cedida per als
usos establerts en el contracte tipus de cessió d'ús que s'adjunta com a annex
número III al present conveni.
Cinquè. Confecció de la cartografia topogràfica digital E= 1:1.000.
L'Ajuntament de Rialp manifesta la seva voluntat d'incorporar-se al programa
que la Diputació de Lleida ha endegat per a la confecció de la cartografia digital
E= 1:1.000 3 D de les àrees urbanes dels municipis de les comarques de
Lleida.
Els treballs de restitució del parcel·lari cadastral sobre la cartografia topogràfica
1: 1.000 seran proporcionats per la Diputació de Lleida sense cost per al
municipi en el marc del conveni de col·laboració amb la Dirección General del
Catastro que assumeix aquestes tasques.
Sisè. Determinació del cost de la cartografia topogràfica digital E= 1:1.000.
Els costos del treball de confecció de la cartografia topogràfica digital E=
1:1.000. son els següents:
a) nuclis urbans se superfície igual o superior a 25 hectàrees, que s'anomenen
"nuclis
grans" : 100,50 €/Ha, IVA inclòs.
b) Nuclis urbans de superfície inferior a 25 hectàrees, que anomenem " nuclis
disseminats" : 120,50 €/Ha, IVA inclòs. En aquest cas, la unitat mínima de
facturació és de 5 ha, és a dir, quan un nucli disseminat tingui una superfície
inferior a 5 ha el cost serà de 602,50 €, IVA inclòs (5ha x 120,50 €/Ha).
Aquestes condicions venen determinats pel conveni subscrit entre la Diputació
l'ICC i l'acord de col·laboració amb el Centre de Gestió Cadastral que assumeix
les tasques de bolcat del parcel·lari cadastral d'urbana.
Setè. Delimitació de l'àmbit territorial dels treballs de confecció de la
cartografia
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topogràfica digital E= 1:1.000
Les zones objecte del treball cartogràfic a realitzar són les àrees urbanes que
l'Ajuntament de Rialp determina com a àmbit territorial dels treballs de
confecció de la cartografia topogràfica digital E= 1:1.000. i es delimiten en la
documentació que figura com a annex I al present conveni.
La Diputació de Lleida comunicarà aquestes dades a l'ICC amb l'objectiu
d'endegar el protocol de delimitació de zones a cartografiar, en els termes
previstos en el conveni que la Diputació de Lleida ha subscrit amb l'ICC.
Vuitè. Finançament del cost de la cartografia topogràfica digital E=
1:1.000. a
càrrec a la Diputació de Lleida.
La Diputació finançarà el 100% de l’import dels treballs de realització de la
cartografia digital 1:1000 i la restitució del parcel·lari amb un topall de superfície
equivalent a 1,5 vegades la superfície urbana que consta en el Registre de la
Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat.
Novè. Determinació de cost de la cartografia topogràfica digital E=
1:1.000. a càrrec de l'Ajuntament de Rialp i regulació del seu finançament.
Donat que l’Ajuntament de Rialp ha delimitat una superfície superior a la
establerta en la clàusula anterior, el cost dels treballs de realització de la
cartografia de la superfície que excedeix l’esmentat topall anirà íntegrament al
seu càrrec.
D'acord amb el document tècnic que figura com a annex II els costos del
present conveni per a l'Ajuntament de Rialp es determinen en la quantitat de
4.955,63 €.
L'import íntegre d'aquesta despesa serà finançat per l'Ajuntament de Rialp
mitjançant una bestreta reintegrable sense interès atorgada per la Diputació de
Lleida, a retornar en el termini de vuit (8) anys.
L'aprovació del conveni suposa per part de l'Ajuntament de Rialp l'acceptació
de les condicions específiques d'aquesta línia d'ajuts aprovada per la Diputació
de Lleida.
Desè. Execució dels treballs de la cartografia topogràfica digital E=
1:1.000.
La confecció dels treballs de la cartografia topogràfica digital E= 1:1.000. del
municipi de Rialp , s'inclouran dins de la programació del pla d'actuació del
conveni subscrit entre la Diputació de Lleida i l'ICC que preveu l' acabament
dels treballs el 30 de juny de 2004.
La Diputació de Lleida informarà a l'Ajuntament de Rialp de la programació
específica de realització dels treballs del seu municipi i també de les possibles
pròrrogues que per motius justificats es pugessin atorgar a l'ICC per part de la
Diputació de Lleida en el marc del conveni subscrit per a l'execució dels
treballs.
Onzè. Propietat de la cartografia topogràfica digital E= 1:1.000.
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La cartografia topogràfica digital E= 1: 1.000 amb el bolcat de les dades del
parcel·lari
cadastral d'urbana del municipi de Rialp, objecte del present conveni, serà
copropietat de la Diputació de Lleida i de l'Ajuntament de Rialp, i estarà
emparada per la vigent legislació en matèria de propietat intel·lectual.
La Diputació de Lleida i l'Ajuntament de Rialp només podran utilitzar la
cartografia topogràfica digital E= 1.1000 per a les tasques pròpies de la seva
activitat. Les cessions a tercers, en format paper o en format digital, hauran
d'ésser acordades per ambdues administracions en el marc de la Comissió de
seguiment prevista en l'article següent.
Amb la finalitat de poder fer efectiu l'acord de col·laboració de la Diputació de
Lleida i el Departament de PTOP per intercanviar la cartografia dels termes
municipals de les comarques de Lleida, l'Ajuntament de Rialp autoritza la
cessió de la cartografia del seu terme municipal al Departament de PTOP.
L'adquisició de còpies o ampliacions dels negatius originals (d'aquesta
cartografia) en format paper s'haurà de fer directament a l'ICC, abonant el cost
de la realització dels treballs.
Dotzè. Comissió de seguiment del conveni.
S' acorda la creació d'una Comissió de seguiment formada per dos
representants de cada institució que tindrà les finalitats següents:
- Col·laborar en la determinació dels nuclis urbans que han d'ésser objecte la
cartografia E= 1.000.
- Analitzar i quantificar els costos econòmics de la col·laboració.
- Fer el seguiment i avaluació dels les actuacions previstes al conveni.
- Concretar les actuacions que puguin ajudar a potenciar l'eficàcia de l'execució
del
conveni.
- Dirimir els conflictes o controvèrsies que puguin sorgir en el decurs de
l'execució, l'aplicació i interpretació del conveni.
- Acordar els actes de cessió de la cartografia d'acord amb el que preveu
l'article
anterior.
La Comissió es constituirà abans d'un mes de la signatura de conveni previ
nomenament de les persones que la integraran mitjançant resolució de la
Presidència d'ambdues entitats.
Tretzè. Vigència del conveni.
El conveni tindrà una vigència de vuit (8) anys a partir de la seva signatura.
Ambdues
parts podran acordar durant la vigència del conveni la seva pròrroga per a
futures
anualitats.
Catorzè. Actualització de la cartografia objecte del conveni.
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La Diputació de Lleida assumeix íntegrament els costos de l'actualització de la
base
cartogràfica subministrada a l'Ajuntament de Rialp, així com del parcel·lari, amb
una
periodicitat d’actualització com a mínim d’un lliurament anual.
Quinzè. Qüestions litigioses.
Les qüestions litigioses que es puguin produir en l'execució d'aquest conveni se
sotmetran a la jurisdicció contenciosa- administrativa, sempre que les
controvèrsies no
s'hagin pogut solventar en la Comissió de seguiment .
I en prova de conformitat, ambdues parts signen el present conveni per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i en la data que figuren en l'encapçalament.

ANNEX II
Resum del procediment:
Ajuntament RIALP
Delimitació feta per ICC per delegació de Diputació de Lleida
Nombre Ha majors 25 29 ha
(*) Nombre Ha menors 25 35,00 ha
Ha DPTOP : 13,02 ha
Increment : 19,53 ha
Ha Finançades per la Diputació de Lleida: 19,53 ha
Ha Finançades per l’Ajuntament : 44,47 ha
Import finançat per Diputació de Lleida : 2.176,47 €
Import finançat per l’Ajuntament : 4.955,63 €
Observacions:
(*)Detall de les zones menors 25 ha
Nombre Ha majors 5 i menors que 25 : ha
Nuclis menors de 5 ha : 7 nuclis (cada nucli es facturarà a raó de 5 ha.)

ANNEX III
CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS D’INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA EN
SUPORT INFORMÀTIC
ESTIPULACIONS
1.- OBJECTE DEL CONTRACTE.Atorgament de cessió d’ús no exclusiu de la informació cartogràfica continguda
en suports informàtics referida a la cartografia topogràfica digital 1:5000 del
terme municipal.
Pel present contracte, l'ICC atorga al cessionari, i aquest l'accepta, una llicència
limitada, subjecta als termes i condicions aquí descrits, per a l'ús de la
informació cartogràfica continguda en suports informàtics EXCLUSIVAMENT
PER A L’ÚS PROPI DE L’EMPRESA QUE REPRESENTA.
2.- PROPIETAT
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Les dades contingudes en els suports informàtics facilitats per l'ICC són
propietat intel·lectual en ple i total domini de l'ICC, i és emparada per la
legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. El cessionari no adquireix
cap títol, dret o interès sobre la informació objecte d’aquest contracte, a
excepció dels drets de llicència d’ús que es concedeixen a través del mateix.
3.- LLICÈNCIA.- Contingut
El cessionari s’obliga a utilitzar la informació cartogràfica cedida,
EXCLUSIVAMENT per als seus fins propis.
Les dades contingudes en aquest suport informàtic, es subministren
confidencialment al client, el qual, és responsable de prendre totes les mesures
necessàries per a protegir contínuament la propietat i confidencialitat de les
dades cartogràfiques.
En consideració al pagament de la quota per concepte de llicència, se li atorga
un dret no exclusiu per a usar i visualitzar aquest suport informàtic, propietat de
l’ICC, en un ordinador compatible amb l’ús de les dades objecte d’aquest
contracte i amb una sola unitat de processament central, en un sol lloc, durant
el temps que el cessionari acompleixi els termes de la mencionada llicència. Si
l’ordinador standard en el que habitualment s’utilitzarà les dades del suport
informàtic, és un sistema destinat a diversos usuaris de la mateixa empresa
connectats mitjançant xarxa local, la llicència els afectarà a tots ells, sense
necessitat de què es faci cap altre pagament addicional.
La present llicència tindrà caràcter NO EXCLUSIU, I NO TRANSFERIBLE.
4.- OBLIGACIONS DEL CESSIONARI
El cessionari s'obliga:
A.- A no copiar, sense autorització prèvia, les dades aquí cedides, incloses
aquelles que s’hagi modificat, fusionat o adherit en un altre suport informàtic, ni
a copiar el material escrit, tot això, sobre qualsevol suport físic.
Es permet fer una única còpia amb propòsits de protecció (còpia de seguretat),
en la qual s’ha d’incloure els corresponents avisos de drets d’autor, on s’indiqui
la titularitat de la propietat de l’ICC.
En aquest darrer cas, haurà de reproduir, sobre la còpia de seguretat,
qualsevol marca
registrada, avís de "copyrights", i qualsevol altra advertència legal continguda
als suports informàtics, que indiqui la titularitat de la propietat de l'ICC.
B.- A abstenir-se de treure del programa qualsevol marca registrada, raó social,
avís de copyrights o altres advertències. Serà responsable, tant de la seva
conservació en les còpies rebudes sota aquest contracte, com de la seva
reproducció en qualsevol còpia de seguretat de la informació objecte d’aquest
contracte o en qualsevol part del mateix, unida, mesclada o fusionada a altres
dades informàtiques.
C- El cessionari, sense autorització prèvia per escrit, s'abstindrà de comunicar,
facilitar el coneixement o donar accés, a terceres persones, a la informació
cartogràfica cedida, de forma tàcita o expressa. No es consideren terceres
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persones els treballadors, associats i persones que necessàriament hagin de
tenir accés a la informació pel desenvolupament dels fins lícits, propis de
l’empresa cessionària.
El cessionari es compromet a fer saber o comunicar les restriccions incloses en
aquest contracte a totes les persones que doni feina, dirigeixi o controli, i, en
conseqüència, serà responsable directe que els seus empleats, representants o
altres persones sota la seva supervisió respectin els termes i condicions del
contracte i, en especial, els que fan referència als drets de propietat intel·lectual
de l'ICC sobre la informació cartogràfica objecte del present contracte.
D- A guardar en un lloc segur els suports informàtics facilitats per l'ICC, així
com la còpia de seguretat que, eventualment, pogués existir.
El robatori, furt, o qualsevol altra sostracció fraudulenta dels suports
informàtics, així com la pèrdua d'aquests, haurà de ser comunicada a l'ICC per
escrit, sense que aquest fet signifiqui exoneració alguna de la responsabilitat
que tal pèrdua comporta.
5.- SEGURETAT
Qualsevol vulneració de l'ús de la informació cartogràfica permesa per aquest
contracte, o qualsevol acte realitzat per les persones assenyalades
anteriorment que pogués significar una violació dels drets de propietat
intel·lectual de l'ICC, o suposessin un perill evident per a aquests,
haurà de ser comunicada a l'ICC pel cessionari, de forma immediata i per
escrit.
6.- GARANTIA ATORGADA PER L'ICC.- Garantia Limitada.
L’ICC garanteix al cessionari original durant un període de SEIXANTA DIES
NATURALS, a partir de la data de lliurament que, el suport o suports en què
estan enregistrades les dades, estan lliures de qualsevol defecte de materials o
mà d’obra. En tots els casos, s’haurà de comunicar a l'ICC, dins d’aquest
període de garantia, qualsevol eventual defecte que impedeixi l'accés clar a la
informació cartogràfica continguda als suports informàtics facilitats.
L’ICC s’obliga, en un termini raonable, a REPARAR o SUBSTITUIR els suports
informàtics proporcionats, sense que, en cap cas, el límit de la seva
responsabilitat pugui superar el preu pagat pel cessionari per a l’ús d’aquesta
llicència.
La garantia prestada per l’ICC, per la cessió del suport digital, no serà
d’aplicació quan els defectes assenyalats anteriorment siguin fruit de l'actitud
dolosa o negligent, del cessionari o dels seus empleats, en el tractament de les
dades o dels suports informàtics facilitats.
La llicència d'ús de la informació cartogràfica continguda en els suports
informàtics es cedeix sobre aquests tal i com es subministren, i, per tant, no
s'accepten reclamacions per suposades especificacions en la informació
continguda, o per defecte d'informació cartogràfica, o eventuals errors en
l'esmentada informació. L’ICC no es farà responsable dels danys ocasionats al
cessionari o a tercers per la utilització comercial, professional, o de qualsevol
altre tipus que el cessionari faci de l’esmentada informació.
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EN CONSEQÜENCIA, EL CESSIONARI RENUNCIA DE FORMA EXPRESSA
A TOTA
RECLAMACIÓ ENFRONT L'ICC DELS DANYS DIRECTES O INDIRECTES
QUE ES
POGUESSIN PRODUIR PER L’UTILITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ, SIA AL
CESSIONARI, O BE A TERCERS, i, per tant, el cessionari s'obliga, en aquest
darrer cas, a respondre enfront d'aquests de forma directa, amb total indemnitat
de l'ICC.
7.- PROHIBICIÓ ESPECIAL
Correspon a l'ICC l'exercici exclusiu dels drets d'explotació de la informació
cartogràfica continguda en els suports informàtics en qualsevol de llurs formes
i, en especial, els drets de reproducció, traducció, distribució i comunicació
pública que no podran ser realitzats sense la seva autorització.
Tanmateix, queda especialment prohibit ARRENDAR, VENDRE, PRESTAR,
SOTSLLICENCIAR, COMPARTIR, DIFONDRE o TRANSFERIR, a través de
qualsevol mitjà possible, la informació cartogràfica continguda en els suports
informàtics o en llurs còpies, així com la realització dels actes enumerats
anteriorment en relació a les còpies obtingudes en qualsevol suport físic.
Queda especialment prohibida al cessionari l’EDICIÓ, per sí o per mediació de
tercers, de mapes o qualsevol altre tipus de documentació, obtinguda a partir
de la informació cedida per l’ICC, sigui o no per fins lucratius.
Únicament l'autorització EXPRESSA I ESCRITA de l'ICC permetrà la realització
dels actes i contractes enumerats.
8.- DURADA
Aquest contracte és efectiu a partir de la data de recepció del producte
informàtic per part del cessionari, i seguirà vigent fins a la resolució d’aquest
per part de l’ICC, tal i com està previst en l’estipulació número 9 d’aquest
contracte.
9.- RESSOLUCIÓ DEL CONTRACTE.- Causes.
El contracte i la llicència amb ell atorgada es poden resoldre immediatament
per l’ICC per mitjà de comunicació escrita al cessionari en cas d’incompliment,
per part del cessionari, de qualsevol estipulació d’aquest contracte, o quan, per
qualsevol circumstància, cessin els drets d’utilització que tingui el cessionari
sobre el producte.
En aquest supòsit, el cessionari estarà d'antuvi obligat a destruir la informació
cartogràfica continguda als suports informàtics, llurs còpies, o qualsevol altre
suport físic, sense que tal fet signifiqui la devolució per l’ICC de cap quantitat
abonada pel cessionari, ni la realització, per part de l’ICC de cap
contraprestació al respecte. Tanmateix, i en tots els casos, el cessionari haurà
de certificar per escrit que no es troba en possessió de cap suport informàtic,
còpia o qualsevol altra reproducció de la informació cartogràfica subministrada
a través d’aquest contracte, amb independència del suport físic que li serveixi
de base i la persona o persones que la posseeixin.
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Independentment de la resolució d'aquest contracte, persistirà l'obligació del
cessionari de garantir que no es produiran violacions en la propietat intel·lectual
de l'ICC en relació amb la informació cartogràfica a la qual hagués tingut accés,
tant ell mateix com els seus empleats, per la manipulació dels suports
informàtics subministrats.
L'ICC es reserva el dret d'exercir les accions legals pertinents, no només contra
el cessionari, sinó també contra el posseïdor d'alguna còpia, i quantes
persones haguessin intervingut en la vulneració dels drets de propietat
intel·lectual de l'ICC sobre la informació cartogràfica continguda als suports
informàtics.
10.- FUR APLICABLE.- Competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona
Els Jutjats i Tribunals de Barcelona seran els competents per a dirimir
qualsevol qüestió que pogués sorgir entre les parts sobre la interpretació i/o
acompliment d'allò disposat en les estipulacions presents, a l'efecte de les
quals, ambdues parts se sotmeten a llur jurisdicció i competència, renunciant a
qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

2.- 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
adopats

6.- RENOVACIÓ JUTGE DE PAU
Atès el procediment per l’elecció de Jutge de Pau titular i substitut del municipi
de Rialp, s’ha procedit a la inserció del corresponent anunci al BOP núm 173
de 11 de desembre de 2008, al tauler municipal i a la pàgina web de
l’Ajuntament per un termini de 20 dies.
JUTGE DE PAU: S’ha presentat dins el termini d’informació pública un aspirant
que és:
1.-Registre d’entrada 1667 de 24-12-2008 Manel Fondevila Gualter.

SUBSTITUT : No s’ha presentat cap sol·licitud específica.
L’Alcalde proposa la continuïtat de l’actual Jutge de Pau de Rialp en Manel
Fondevila Gualter quedant vacant la plaça de substitut.
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Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda amb 5 vots a favor
1.-Elegir a Manel Fondevila Gualter, Jutge de Pau del Municipi de Rialp.
2.-Comunicar el present acord al Consejo General del Poder Judicial i al Jutjat
de Primera Instància i Instrucció pel nomenament formal del Jutge de Pau de
Rialp.
3.-Facultar a l’Alcalde per la signatura de la documentació que sigui necessària
per la tramitació del present acord.

7.- CONVOCATÒRIA RETRIBUCIONS ALS CÀRRECS ELECTES LOCALS
Atenent a la convocatòria d’ajut del Departament de Governació i
Administracions Públiques, RESOLUCIÓ GAP/1/2009, de 8 de gener, de
convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels
ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals,
per a l’exercici 2009. Publicat al DOGC 5295, de 13 de gener de 2009.
Per unanimitat de tots els regidors, la Comissió de Govern, acorda:
PRIMER.- Concórrer i formular sol·licitud al Departament de Governació i
Administracions Públiques en relació a la RESOLUCIÓ GAP/1/2009.
Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda amb 5 vots a favor

8.- CONVENI ENTRE ADIGSA, EMPRESA PÚBLICA, I L’AJUNTAMENT DE
RIALP PER A POSSIBILITAR LA CREACIÓ D’UNA BASE DE DADES DE
SOL·LICITANTS D’HABITATGE I HOMOGENITZAR ELS PROCESSOS
D’ADJUDICACIÓ D’HABITATGES.
Es posa en coneixement dels assistents l’esborrany de conveni a sotscriure
entre l’Ajuntament i l’empresa ADIGSA per a la creació d’una base de dades de
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sol·licitants d’habitatge a l’efecte d’homogenitzar i facilitar els processos
d’adjudicació d’habitatges.
Vist que l’Ajuntament està interessat en disposar d’aquesta eina per tal de
facilitar als veïns del municipi l’accés a vivendes protegides, es proposa
l’adopció de l’acord d’aprovar el conveni esmentat el qual es reprodueix a
continuació.
Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda amb 5 vots a favor,
s’acorda
1.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Rialp i ADIGSA per a possibilitar la
creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatge i homogenitzar els
processos d’adjudicació d’habitatges.
2.- 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.

Barcelona, de

de

200

REUNITS
D’una part el senyor Frederic Linares i Aguilar, conseller delegat de l’empresa
pública ADIGSA, que actua en virtut de les facultats atorgades pel Consell
d’Administració de la societat en data de 29 de desembre de 2006.
D’altre el senyor

, Il·lm. Alcalde de l’ Ajuntament de Rialp

COMPAREIXEN
El primer, en qualitat de conseller delegat d’Administració, Promoció i Gestió,
S.A. (ADIGSA), empresa pública que es relaciona amb la Secretaria
d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en virtut del que estableix el Decret 68/2004, de 20 de gener
d’estructuració i reestructuració de diversos departaments de l’Administració de
la Generalitat.
El segon, en qualitat d’Alcalde de l’ Ajuntament de Rialp

.
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Els compareixents es reconeixen capacitat legal suficient i necessària per
atorgar el present conveni de col·laboració i a tal efecte

EXPOSEN
I.- Que la política d’habitatge de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals
municipals requereixen l’establiment de tot un seguit de mesures per al foment
públic de l’habitatge, facilitant l’accés de la ciutadania als recursos institucionals
evitant disfuncions i duplicacions en la prestació dels serveis en matèria
d’habitatge.
Es crea el Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial com a
eina d’informació d’aquest parc d’habitatges i per afavorir la transparència
ajudant a la seva adequada adjudicació.
II.- Que en aquest sentit en data 28 de maig de 2006, la secretaria d’Habitatge
del Departament de Medi Ambient i Habitatge, va formalitzar un conveni
mitjançant el qual encarregà a l’empresa pública ADIGSA, la contractació i
posterior gestió i desenvolupament de les eines informàtiques adequades per a
la gestió de les sol·licituds d’habitatges protegits i la seva posterior adjudicació.
III.- Que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del pel dret a l’habitatge aposta
per la creació d’un parc específic d’habitatges assequibles que permeti atendre
les necessitats de la població que necessita un allotjament
IV.- Que es s’aprovarà un reglament de Govern que determini els mecanismes
de funcionament de l’esmentat Registre, el sistema de gestió els requisits dels
aspirants a inscriure-s’hi i les causes de baixa.
V.- Que l’Ajuntament de Rialp, mitjançant acord de l’ajuntament de data de
de 200, ha considerat la idoneïtat de portar a terme el present conveni de
col·laboració per a la creació d’una base de dades de sol·licitants d’habitatges
en el seu municipi.
D’acord amb aquests antecedents, ambdues parts es reconeixen la capacitat
legal necessària per a aquest acte i,

CONVENEN
Primer.- Que la gestió del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció
Oficial correspon al departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat
de Catalunya, a través de la Secretaria d’Habitatge de manera coordinada amb
l’Ajuntament de Rialp.
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Segon - Donar accés a l’eina informàtica de què disposa l’empresa pública
ADIGSA, a l’Ajuntament de Rialp, amb l’objecte de facilitar i unificar la gestió
de les sol·licituds d’habitatge protegit i homogeneïtzar el procés necessari per a
l’adjudicació dels habitatges que es promoguin o ja existents al municipi.
Tercer.- Simplificar els processos de sol·licituds d’habitatges i a tal efecte, les
dades dels sol·licitants seran gestionades i nodrides en el programa per part de
l’Ajuntament de Rialp. El formulari de la demanda d’habitatge serà únic per
ambdues parts segons el model elaborat per la Secretaria d’Habitatge del
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Quart.- Els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal
gestionats per l’Ajuntament de Rialp i l’empresa pública ADIGSA, estan
subjectes a tots els efectes, a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de Caràcter Personal; a la Llei 5/2002, de 19 d’abril, de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades, i a la resta de normativa d’aplicació.
Cinquè.- Respectar en tot cas l’autonomia de cadascuna de les institucions que
mantindran la seva pròpia identitat en les notificacions i comunicacions que
dirigeixin als sol·licitants i/o adjudicataris/es, així com en els processos
informatius que a tal efecte endeguin, segons les respectives competències o
funcions en el procediment.
La regulació normativa del Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció
Oficial està contemplat al capítol IV, secció segona, articles 92 a 104 de la Llei
18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge
Sisè.- Es constituirà una Comissió de Seguiment del present Conveni composta
per quatre representants, dos representants que seran designats per la
secretaria d’Habitatge del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i dos representants que designarà l’Ajuntament de
Rialp, que tindran les següents funcions:
a) Portar a terme el seguiment de l’execució dels compromisos previstos en
el present Conveni, determinant els criteris i maneres per possibilitat la
mútua informació i el seu adequat compliment.
b) Facilitat la remoció dels obstacles que entorpeixin la celeritat dels tràmits
requerits en cada cas.
c) Elevar propostes de subscripció d’acords o protocols específics
complementaris al present Conveni.
La comissió es reunirà sempre que ho requereixi el bon funcionament de les
actuacions compreses en el present Conveni, i es regirà per les normes
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internes d’organització i funcionament, sense perjudici de l’aplicació de la
normativa vigent aplicable als òrgans col·legiats de l’Administració de la
Generalitat.

I en prova de conformitat i bona fe, signen el present document per
quadruplicat exemplar, en el lloc i data assenyalada en el encapçalament.

Frederic Linares i Aguilar
Conseller Delegat

Alcalde de l’ Ajuntament de Rialp

9.- FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL
L’Alcalde exposa que en relació al Real Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre,
per el que es crea un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat
per a la Dinamització de l’Economia i l’Ocupació, s’han aprovat crèdits
extraordinaris per atendre el seu finançament. Per aquest motiu es vol demanar
ajuts per a subvencionar les següents obres:
1.- Construcció de nínxols al cementiri de Rialp
El cementiri està situat a les afores del nucli urbà. Està format per una zona de
tombes, dos àmbits de nitxos i un àmbit de panteons.
L’actuació consistiria en construir un mòdul de 9 nitxos adossats als ja
existents.
L’emplaçament on es vol construir presenta una petita pendent. Per poder fer la
nova actuació, aquesta es construiria esgraonadament respecte als mòduls ja
existents.
Els nitxos seran prefabricats de formigó sobre una base de formigó. La coberta
serà de pissarra d’un sola aigua i les parets seran cobertes amb pedra de la
zona.
Amb aquesta intervenció es vol optimitzar al màxim l’espai existent i reduir
l’impacte visual. La decisió adoptada ha estat condicionada per la voluntat de
respectar i resguardar les tombes existents.
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L’execució de l’obra s’estableix en 2 mesos, computats a partir de l’adjudicació
d’aquestes. Es necessiten 2 paletes i 2 peons per a la realització.
El període de garantia d’un any computat a partir de la recepció provisional de
l’obra.
•
•

Pressupost d’execució material: 13.879,66 €
Pressupost d’execució per contracta 19.159,49 €

2.- Obres d’urbanització del Carrer del Mig de la població de Rialp
El carrer del Mig està situat al casc antic de la població de Rialp i es troba en
un bon estat tret un tram sense pavimentar, aquest circumstància provoca
humitats a les vivendes pròximes i per tant inconvenients per al trànsit
peatonal.
També hi ha un tram al passatge cobert que no disposa d’enllumenat públic,
que provoca que provoca que hi hagi un nivell de lluminositat insuficient.
Les actuacions que es volen realitzar al carrer del Mig es farien en dos trams
diferents:
1.- Sector del passatge cobert: amb un lleuger desnivell
2.- La resta del carrer: bastant pendent que connecta amb el
carrer la Costa, inconvenient resolt amb unes escales
Es vol rebaixar el sòl per a aconseguir la màxima alçada entre el terra i el
sostre. El terra es pavimentarà amb pedra de la zona per a respectar al màxim
la integració de l’actuació amb la resta de carrers del casc antic.
Es realitzarà l’empedrat de les escales que conformen la resta del carrer.
La il·luminació de la zona coberta es resoldrà amb la instal·lació de diversos
focus que s’orientaran al sostre per obtenir llum indirecta.
L’execució de l’obra s’estableix en 2 mesos, computats a partir de l’adjudicació
d’aquestes.
El període de garantia d’un any computat a partir de la recepció provisional de
l’obra.
•
•

Pressupost d’execució material: 15.818,08 €
Pressupost d’execució per contracta 21.835,28 €

3.- Obres de millora en les aceres de l’Avinguda Flora Cadena de la
població de Rialp
L’avinguda Flora Cadena és el carrer principal de la població de Rialp,
constitueix la travessia urbana de la carretera C-13 entre Sort i Esterri d’Àneu.
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Aquesta carretera té una important afluència de trànsit perquè constitueix l’eix
vertebrador viari de la comarca. Les aceres d’aquesta avinguda presenten un
estat de degradació important per les nombroses obres que s’han realitzat. Les
aceres que estan en pitjor estat són les del marge dret direcció Esterri d’Àneu.
L’actuació prevista vol assolir una longitud aproximada de 220,00 ml d’acera.
Segons el tipus d’intervenció proposada, l’actuació s’ha de desglossar en
diferents trams.
L’inici de l’actuació es preveu a la zona del “Barranc de Sant Antoni” i finalitzarà
a l’alçada de la Plaça del Tornall.
Actuació Tram 1
17,00 ml longitud, 6,00 ml amplada, 102,00 m2 superfície
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es col·locarà una vorada de formigó.
L’acera tindrà una acabat de formigó raspallat. Existeix una entrada en una
parcel·la on s’executarà un gual.
Actuació Tram 2
41,70 ml longitud, 6,00 ml amplada, 250,20 m2 superfície
Aquest tram s’està pavimentant amb formigó però està molt deteriorat. Existeix
un pas de zebra sense el gual corresponent, la qual cosa provoca moltes
molèsties als peatons.
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es procedirà a l’enderroc de la totalitat
de l’acera, el paviment i la vorada. Es col·locarà una vorada de formigó. Es
pavimentarà l’acera amb rajola granítica.
Actuació Tram 3
65,30 ml longitud, de 4,80 a 2,80 ml amplada, 208,68 m2 superfície
Actualment aquest tram està pavimentat amb formigó, però està molt deteriorat.
Existeix un pas de zebra sense el gual corresponent, la qual cosa provoca
moltes molèsties als peatons.
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es procedirà a l’enderroc de la totalitat
de l’acera, el paviment i la vorada. Es col·locarà una vorada de formigó. Es
pavimentarà l’acera amb rajola granítica.
Actuació Tram 4
14,50 ml longitud, 1,30 ml amplada, 18,85 m2 superfície
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Actualment aquest tram està pavimentat amb formigó, però està molt deteriorat.
Existeix un pas de zebra sense el gual corresponent, la qual cosa provoca
moltes molèsties als peatons.
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es procedirà a l’enderroc de la totalitat
de l’acera, el paviment i la vorada. Es col·locarà una vorada de formigó. Es
pavimentarà l’acera amb rajola granítica.
Actuació Tram 5
11,55 ml longitud, 3,40 ml amplada, 39,30 m2 superfície
Actualment aquest tram està pavimentat amb formigó, però està molt deteriorat.
Existeix un pas de zebra sense el gual corresponent, la qual cosa provoca
moltes molèsties als peatons.
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es procedirà a l’enderroc de la totalitat
de l’acera, el paviment i la vorada. Es col·locarà una vorada de formigó. Es
pavimentarà l’acera amb rajola granítica.
Actuació Tram 6
13,10 ml longitud, 3,35 ml amplada, 43,90 m2 superfície
Actualment aquest tram està pavimentat amb formigó, però està molt deteriorat.
Existeix un pas de zebra sense el gual corresponent, la qual cosa provoca
moltes molèsties als peatons.
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es procedirà a l’enderroc de la totalitat
de l’acera, el paviment i la vorada. Es col·locarà una vorada de formigó. Es
pavimentarà l’acera amb rajola granítica.
Actuació Tram 7
39,90 ml longitud, 4,50 ml amplada, 179,55 m2 superfície
Actualment aquest tram està pavimentat amb formigó, però està molt deteriorat.
Existeix un pas de zebra sense el gual corresponent, la qual cosa provoca
moltes molèsties als peatons.
L’actuació consistirà en la prolongació de la xarxa de gas canalitzat per poder
dotar aquest tram d’aquesta instal·lació. Es procedirà a l’enderroc de la totalitat
de l’acera, el paviment i la vorada. Es col·locarà una vorada de formigó. Es
pavimentarà l’acera amb rajola granítica.
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L’execució de l’obra s’estableix en 3 mesos, computats a partir de l’adjudicació
d’aquestes.
El període de garantia d’un any computat a partir de la recepció provisional de
l’obra.
•
•

Pressupost d’execució material: 55.180,55 €
Pressupost d’execució per contracta 76.171,23 €

Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV, 1 regidor Esquerra-AM i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda
amb 6 vots a favor.

10.- ASSUPTES DE TRÀMIT

10.1 CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB ESPORTIU VALL
D’ÀSSUA PER A ESCOLA DE TENIS MUNICIPAL.
L’Alcalde informa de la modificació que es va signar en data 26 d’agost de
2008, del punt PRIMER dels pactes.

PACTES
PRIMER.- El Club esportiu Vall d’Àssua cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de
Rialp les seves instal·lacions per la pràctica del tennis durant el termini de vuit
mesos i d’octubre a maig inclosos.
PACTES
PRIMER.- El Club esportiu Vall d’Àssua cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de
Rialp les seves instal·lacions per la pràctica del tennis i frontó durant el termini
de vuit mesos i d’octubre a maig inclosos, l’horari de dilluns a divendres,
excloent les festes de Nadal i Setmana Santa.
El text definitiu de la cessió d’ús és el següent:
CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS DEL CLUB ESPORTIU VALL
D’ÀSSUA PER A ESCOLA DE TENNIS MUNICIPAL.
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A Rialp, 26 d’agost de 2008

REUNITS
Gerard Sabarich i Fernandez-Coto, Alcalde de l'Ajuntament de Rialp, que actua
en nom i representació de l'Ajuntament de Rialp,
I de l’altra, el senyor Antonio Riba Llacay que actua en qualitat de President del
Club Esportiu Vall d’Àssua , NIF: G-25031055 i raó social a Rialp, carrer Vall
d’Àssua 2.
MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Rialp ha pres la iniciativa d’endegar un curs durant el
calendari escolar per a l’ensenyament de l’esport del tennis i de quines
instal·lacions per la seva pràctica adient no en disposa ni l’Ajuntament ni
l’escola.
II.- Que el Club Esportiu Vall d’Àssua emplaçat a Rialp, és una associació
privada que avarca les instal·lacions de lleure comunes a uns edificis
d’habitatges i disposa pels seus associats d’ entre altres elements de lleure,
de pistes per la pràctica del tennis, pista de basquet i frontó.
III.- Que l’Ajuntament ha proposat al Club Esportiu Vall d’Àssua poder disposar
d’aquestes instal·lacions durant els mesos d’hivern , d’octubre a maig inclosos,
per l’organització de cursets d’ensenyament de l’esport del tennis.
IV.- Que el Club Vall d’Àssua de Rialp, amb voluntat de col·laboració en favor
del municipi mitjançant els instruments municipals cedeix voluntària i
gratuïtament les instal·lacions esportives de que disposa durant els mesos
d’octubre a maig inclosos, per l’objecte proposat de ensenyament de l’esport
del tennis.
I amb la representació que ostenten i la qualitat amb la que intervenen,
reconeixent-se mútuament la capacitat necessària per a la formalització
d’aquest conveni amb els següents:
PACTES
PRIMER.- El Club esportiu Vall d’Àssua cedeix gratuïtament a l’Ajuntament de
Rialp les seves instal·lacions per la pràctica del tennis i frontó durant el termini
de vuit mesos i d’octubre a maig inclosos, l’horari de dilluns a divendres,
excloent les festes de Nadal i Setmana Santa.
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SEGON.-L’Ajuntament de Rialp serà el responsable de l’organització dels
cursets essent a càrrec seu el cost de l’esmentada organització així com dels
monitors que el portin a terme. Serà a càrrec de l’Ajuntament les assegurances
que es derivin de l’organització, execució i participants de l’esmentat curset,
també ho seran les despeses que el Club Vall d’Assua consideri repercutir per
la il·luminació de les pistes així com els possibles desperfectes que se’n pugui
derivar en les instal·lacions objecte de cessió d’ús temporal.
TERCER.-La present autorització d’ús és de durada anual, sempre que
ambdós parts així ho acordin o que finalitzin els cursets programats en el
moment que l’Ajuntament doni per finalitzada l’activitat programada.
Els atorgants, desprès de llegit aquest document, mostren la seva conformitat,
s’afirmen i ratifiquen en el seu contingut i el signen, per duplicat, en el lloc i
data assenyalada en l’encapçalament.
Amb el resultat de votació favorable següent: 3 vots dels regidors de CIU, 1
del regidor ICV, 1 regidor Esquerra-AM i 1 de la regidora de IR-PM , s’acorda
amb 6 vots a favor.

11.-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 Núria Auberni Serra del grup IR-PM proposa mantenir una reunió
amb el membres de la corporació per parlar i presentar a la nova responsable
del Projecte Reconstrucció. Aquest projecte pretén iniciar una sèrie d’accions
de millora per revitalitzar diferents aspectes per al benestar de la població del
municipi.
L’Alcalde respon que es convocarà la reunió per la setmana vinent per tant de
realitzar la presentació de la nova tècnica responsable del projecte i per parlar
del tema amb tots els membres de la corporació.
I sense res més a manifestar, l’Alcalde dóna per finalitzada la present sessió
del Ple essent les set i trenta-cinc del vespre del dia de l’encapçalament i de
quin contingut en dono fe estenent-se la present Acta.
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Vist-i-plau
L’Alcalde

Secretària

Diligència:
Per a fer constar que la present Acta ha estat ratificada amb/sense
esmenes pel Ple de la Corporació en sessió ordinària 1/2009 de 22-012009.
Secretària
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