ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 30
DE MARÇ DE 2012 2/12
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 21:00 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.

1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació
nº 1/12.
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.01/12 al 34/12 i del P03 al P11 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. 02/2012 per import de 28.925,59 euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 02/2012 per import de 28.925,59 euros

4.-CONEIXEMENT INFORMES COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
4.1.-APROVACIÓ LIQUIDACIÓ PRESSUPOST EXERCICI 2011
Per Decret de l’Alcaldia nº 18 de 7 de març de 2012 es va adoptar l’acord d’aprovació
de la liquidació del pressupost de l’exercici de 2011
La Comissió especial de Comptes de l’Ajuntament de Rialp, en sessió celebrada el dia
30 de març de 2012 va emetre informe favorable al contingut de la documentació que
composa l’expedient d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2011.
Vist el contingut de la documentació presentada i informes favorables de la Comissió,
per unanimitat dels membres assistents s’adopten els següents acords
PRIMER: Donar-se per assabentats i ratificar el contingut del Decret d’Alcaldia nº 18,
de 7 de març de 2012 pel que s’aprova la Liquidació del pressupost de l’exercici de
2011
SEGON: Que s’inclogui com a ANNEX I a la present acta el resum d’informació de la
liquidació del pressupost de l’exercici de 2011
4.2.-APROVACIÓ EXPEDIENT MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/11
Pel Decret de l’Alcaldia 15/12 de 5 de març de 2012. s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit i/o crèdit
extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a l’ANNEX II
d’aquesta acta, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit i/o
crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals.
El secretari i l'interventor han emès informes favorables.
La Comissió Especial de Comptes hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article
3.2 de la LGEP.
Per tant, per unanimitat dels membres assistents
S’ACORDA:
PRIMER : Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número
01/12, que cal finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a despeses generals
SEGON: . Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si
no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
4.3.- APROVACIÓ INICIAL COMPTE GENERAL PRESSUPOST EXERCICI 2011
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2012, cal elaborar el compte general de l’entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic,
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació
bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de
maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari de 2012 s’han sotmès a l’informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data
30 de març de 2012-03-29
FONAMENTS DE DRET

Cal tenir presents els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals; la Instrucció
de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.
Per tant, per unanimitat dels membres assistents
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici
2012, els estats bàsics de la qual s’adjunten a la present acta a l’ANNEX III
SEGON: Exposar al públic el contingut del present acord i documentació annexa al
Butlletí Oficial de la Provincia, pels terminis legalment establerts, elevant-se a definitiu
el present acord cas de no presentar-s’hi cap reclamació en contra

5.- APROVACIÓ PLA DE VIABILITAT I AJUSTOS PRESSUPOSTARIS DECRET 4/2012
En compliment del disposat al Real Decret Llei 4/2012, de 14 de febrer de mesures
extraordinàries per a resoldre la morositat a proveïdors i establir un pla de viabilitat i
ajustament econòmic per a garantir el compliment de les normatives d’estavi, reducció
de déficit i estabilitat pressupostària, l’Ajuntament de Rialp ha elaborat el Pla
d’ajustament i viabilitat económica del municipi de Rialp el qual es presenta al Ple de la
Corporació per a la seva aprovació.
Vist que els serveis d’Intervenció han emès informe favorable a l’esmentat Pla,
Per unanimitat dels assistents
S’ACORDA
PRIMER: Aprovar el Pla d’Ajustament i viabilitat económica i pressupostària del
Municipi de Rialp
SEGON: Establir, d’acord amb el Real Decret Llei 4/2012, els següents compromisos:
- A adoptar les mesures previstes en el pla d’ajustament per a garantir
l’estabilitat pressupostària, el límit de deute i terminis de pagament a
proveïdors, per un període coincident amb l’operació d’endeutament que
estigui previst concertar
- A aplicar les mesures contingudes en el Pla
- A trametre tota la informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques consideri necessària per al seguiment del compliment del pla d’ajust,
així com qualsevol altra informació adicional que es consideri precisa per a
garantir el compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, els límits del
deute públic i el pagament a proveïdors.

6.- APROVACIÓ PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU
OBRES C/ DEL MIG DE RIALP
L’Ajuntament de Rialp, en relació amb la reclamació efectuada pel Sr Alejandro
Gamarra Paunero per la que requeria l’anulació de la llicència d’obres de construcció
d’un edifici plurifamiliar al c/. Del Mig nº 22 promogut per l’empresa FLAPISA, va
adoptar l’acord en Ple celebrat el dia 1 de setembre de 2010 va acordar desestimar la
reclamació esmentada en base als informes jurídic i tècnic emesos pel Secretari de la
Corporació i pel tècnic municipal, tot considerant, especialment, que per part del
sol·licitant de la revisió de la llicència no s’aportava cap principi de prova – dictàmen
tècnic. Que s’oposés al criteri dels Serveis Tècnics Municipals. Posteriorment, per part
del reclamant es va formular recurs contenciòs administratiu contra els acords
adoptats en la sessió d’1 de setembre de 2010 i que hores d’ara es tramita amb el
número 19/2011 davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida
Vist que durant el tràmit de prova de l’esmentat recurs contenciós administratiu, s’han
emès dos dictàmens pericials de designació judicial, un a instància del Sr. Gamarra
Paunero i l’altre a instància de l’Ajuntament de Rialp, a càrrec dels arquitectes
superiors Sr. Frederic Armengol Martin i Sr. Francesc Arola Coronas, i segons els quals
la llicència d’obres al seu dia atorgada podria ésser contrària al es Normes Subsidiàries
de Planejament.
Atèsque aquests dictàmens tècnics estan revestits d’imparcialitat considrant la forma
de designació judicial dels professionals que els han redactat, i determinen la
sobrevinguda concurrència d’indicis suficients en relació a la procedència de tramitar
revisió d’ofici d’acte nul en relació a la llicència d’obra atorgada en l’expedient 037/06
Vist allò que es disposa a l’artícle 102 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Régim
Jurídic de les Administracions Públiques y del Procediment Administratiu Comú. I
l’article 76 de la LJCA
PROPOSO AL PLE:
PRIMER: Deixar sense efecte l’aord del Ple de data 1 de setembre de 2010 que fa
refusar la petició de revisió d’ofici de la llicència d’obres atorgada a FLAPISA per Decret
d’Alcaldia 37/2006
SEGON: Estimar la sol·licitud presentada pel Sr. Gamarra Paunero en data 16 de juny
de 2010 i iniciar procediment de revisió d’ofici de la llicència d’obres atorgada FLAPISA
per Decret d’Alcaldia 37/2006
TERCER: Incorporar a l’expedient els antecedents i projecte tècnic relatiu a
l’atorgament de l’esmentada llicència d’obres autoritzada per Decret d’Alcaldia
37/2006 i els dictàmens pericials emesos en el recurs contenciós administratiu
19/2011 pels arquitectes de designació judicial Sr. Federico Armengol Martin i Sr.
Francesc Arola Coronas.

QUART: Notificar aquest acrod del Ple al Sr. Gamarra Paunero i al titular de la llicència
d’obres FLAPISA als efectes que en el termii de 15 dies des de la notificació del present
puguin formular al·legacions a l’expedient de revisió d’ofici de la llicència, presentant
els documents i justificacions que considerin oportuns.
CINQUÈ: Donar trasllat del contingut dels presents acords al Jutjat Contenciós
Administratiu de Lleida com a reconeixement sobrevingut de les pretensions
formulades en via administrativa pel Sr. Gamarra Paunero, tot sol·licitant l’arxiu de les
actuacions del recurs 19/2011, sense imposició de costes tot considerant que la inicial
desestimació de la petició del Sr. Gamarra Paunero es fonamentava en l’informe dels
Serveis Tècnics municipals i atenent a que el Sr. Gamarra no va aprotar en la via
administrativa prèvia cap informe tècnic que contradigués el criteri del tècnic
municipal.
Debatuda la proposta, per dels assistents s’acorda:
PRIMER: Ratificar i aprovar el contingut de la proposta d’alcaldia en tots els seus
extrems donant-se per reproduïda.

7.- ADJUDICACIÓ OBRES PUOSC 2012
Es comunica als assistents que, efectuats expedients de contractació de les obres
incloses en el Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici
de 2012 s’han dictat resolucions d’adjudicació d’acord amb el següent detall.
OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE RODÉS. Adjudicat a l’oferta presentada per
SERGI FARRAS RAMONEDA
OBRES D’URBANITZACIÓ AL NUCLI DE BERANÍ. Adjudicat a l’oferta presentada per
SEFOCAT SL
MILLORA DE LES ESCOLES DE RONÍ: Adjudicat a l’oferta presentada per SERGI FARRAS
RAMONEDA
Vist el contingut de les adjudicacions efectuades i vist l’expedient administratiu de
contractació tramitat, per vots a favor s’acorda
PRIMER: Ratificar i aprovar les adjudicacions efectuades
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la corporació
adopti les resolucions necessàries per a la tramitació posterior dels expedients.
8.- SUPORT PROPOSTA ASSOCIACIO ESCOLES D’ESQUÍ
El Sr. Alcalde comunica als assistents que s’ha rebut escrit de l’Associació d’Escoles
d’Esquí pel que demanen de l’Ajuntament suport a la iniciativa promoguda per a
aconseguir la declaración de l’activitat d’enseyament de l’esquí com d’interès públic i
donar la potestat als Ajuntament afectats de regular aquesta activitat.
Vist el contingut de la proposta i trobat conforme, per dels assistents s’acorda:

PRIMER: Aprovar instar la declaración de l’activitat de l’ensenyament de l’esquí i, més
concretament, l’activitat de les escoles d’esquí i dels professors d’esquí com una
activitat especial d’interès públic
SEGON: Que l’activitat de l’ensenyament de l’esquí ha de ser definida i protegía per
evitar la seva desaparició.
TERCER: Que el Govern de la Generalitat faci una regulació de l’activitat facultant els
Ajuntaments en relació a les estacions d’esquí per tal de regular aquesta activitat als
seus municipis.

9.- RECURS ALÇADA SRA. ROSA MARIA FOLGUERA
Es comunica als assistents que s’ha rebut escrit de la Sra. Rosa Maria Folguera Mill pel
que presenta recurs d’alçada davant el Ple de la Corporació en relació al Decret dictat
per l’Alcaldia nº 10/12 de 12 de gener de 2012 desestimatori de la reclamació
efectuada respecte les retribucions salarials que percep.
Vist el contingut de l’escrit de recurs d’alçada rebut a l’Ajuntament i atenent a que:
L’argumentació respecte els complements salarials reclamats i no acceptats en cap cas
desvirtuen el contingut i argumentació de la resolució recorreguda.
Que l’Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 16 de gener va adoptar l’acord
d’aprovació de la plantilla de personal de l’Ajuntament, incloent-hi la modificació i
regularització dels conceptes salarials que la composen, eliminant-se els imports
percebuts en concepte de complement de productivitat per adeqüar els conceptes
salarials a la normativa reguladroa i que el dit acord ha estat exposat al públic sense
que s’hi hagi presentat cap reclamació, per la qual cosa es considera ferm, no és
admisible la pretensió reclamada de discriminació salarial respecte altres treballadors
Atenent a l’exposat, per
dels assistents s’acorda:
PRIMER: Desestimar el recurs d’alçada presentat per la Sra. Rosa Maria Folguera Mill
ratificant en tots els seus extrems la Resolució de l’Alcaldia nº 10/12, de 12 de gener
de 2012
SEGON: Donar trasllat del contingut del present acord a la Sra. Rosa Mª Folguera Mill
per al seu coneixement i efectes
10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
10.1 CONCERTACIÓ OPERACIÓ DE TRESORERIA AMB BANC SABADELL
El Sr. Alcalde comunica als assistents que no s’ha pogut incloure a l’Ordre del Dia
aquest punt atès que la documentació definitiva necessària per a l’adopció de l’acord
no s’ha rebut amb suficient antel·lació.
Per unanimitat dels assistents s’acorda incloure a l’Ordre del Dia l’assumpte de
referència.

Es comunica la necessitat de la concertació d’aquesta operació de tresoreria als
efectes de disposar de liquidesa a la tresoreria de l’Ajuntament per a respondre de
l’avançament dels pagaments dins els terminis legalment establerts mentre no es rebin
les subvencions i altre finançament.
Presentada solicitud d’ofertes a diferents entitats bancàries per a la determinació de la
contractació de l’Operació, solament s’ha rebut oferta de Banc Sabadell amb les
següents condicions:
TIPUS DE FINANÇAMENT: Pòlissa de Crèdit
TERMINI: 1 any
IMPORT: 75.000,00 €
INTERÈS INICIAL: 4,86 %. Euribor a 3 mesos més un diferencial del 4%
APERTURA : 1,25 €
ESTUDI: 0 %
NO DISPOSICIÓ: 0,15 %
Vistes les condicions ofertades i trobades convenients per part de l’Ajuntament, així
com els informes d’intervenció i secretaria favorables a l’adopció dels acords.
Per dels assistents s’acorda.
PRIMER: Aprovar la concertació d’una operació de tresoreria amb Banc Sabadell amb
els imports terminis i condicions exposats a la proposta de resolución els quals es
donen per reproduïts
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació
signi i efectui les tramitacions que siguin necessàries per a la formalització dels acords
adoptats

11.-INFORMES ALCALDIA
El Sr. Alcalde pren la paraula per exposar als assistents la greu problemàtica sorgida a
la comarca del Pallars Jussà per la noticia de l’imminent tancament de l’Acadèmia
General Bàsica de Suboficials de Talarn.
Demana que es posi en consideració dels assistents l’adopció de l’acord de mostrar el
més ferm rebuig de l’Ajuntament de Rialp a aquesta proposta per entendre que es
causa un molt greu perjudici a la Comarca del Pallars Jussà per l’impacte econòmic i
social que aquesta instal·lació suposa i que, el seu tancament, agreujarà molt els
problemes que actualment s’hi viuen per causa de la crisi económica. Així mateix es vol
deixar constància que l’AGBS de Talarn i els seus responsables han mostrat una gran
sensibilitat a les necessitats tant del Pallars Jussà com al Pallars Sobirà i han col·laborat
desinteressadament, sempre que se’ls hi ha sol·licitat, en les iniciatives de les
administracions comarcals i municipals així com en altres entitats publiques o privades
Debatuda la proposta presentada i trobada conforme, per unanimitat de la totalitat
dels membres que composen la Corporació s’acorda:

PRIMER: Mostrar el més ferm rebuig de l’Ajuntament de Rialp a la proposta de
tancament de l’Acadèmia General Bàsica de Suboficials de Talarn, demanant que es
reconsideri la proposta i es deixi sense efecte mantenint aquesta instal·lació en
funcionament.
SEGON: Donar trasllat del contingut del contingut del present acord als Consells
Comarcals, Ajuntaments i altres organismes competents per al seu coneixement i
efectes
El Sr. Alcalde exposa als assistents que ja s’ha començat a fer els preparatius per la
propera fira de Rialp del mes de juny, exposant que, aquest any s’ha pensat en
dedicar-la als terrissaires tenint en compte la tradició de terrissaires existent a Rialp.
El Sr. Alcalde comunica que, el 2n cap de setmana de juny es celebrarà el torneig de
fútbol infantil i jovenil, com a continuació de la celebració del torneig l’any passat i
donat el gran èxit que va tenir. Convida a tots els regidors a assistir-hi.
El Sr. Alcalde comunica la celebració, el 3r. cap de setmana de juny de l’Aplec de
Colinos, tradició que s’ha recuperat i que compta amb gran acceptació per part dels
veïns de Rialp. Convida a tots els regidors a assistir-hi.
El Sr. Alcalde comunica que la iniciativa de celebració del cicle de conferències a
l’Ajuntament està en funcionament, que compta amb un gran éxit de participación i
que continuarà durant els propers mesos.
12.-PRECS I PREGUNTES
No es formula cap prec ni pregunta.
I, sense més assumptes a tractar, es dona per conclós l’acte a les 22 hores.

