ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CORRESPONENT AL DIA 7 DE JULIOL
DE 2017

Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 19:30 hores
Hora d’acabament: 20:30 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernàndez-Coto, Alcalde (PDeCAT), i els regidors Jordi
Altieri Montserrat (PDeCAT), Francesc Virós Jantorre (PDeCAT), David Roqué Garcia (PDeCAT),
Jordi Abrantes Vidal (PDeCAT)
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
Els Regidors Srs. Joan Cosme Fondevila Peró (ERC AM) i Eugeni Freixa March (ERC-AM) no
assisteixen a la sessió justificant la seva absència amb l’escrit que, transcrit literalment, diu:
“Per la present us faig saber que a causa de l’incompliment per part de l’Ajuntament de la
resolució de la GAIP que us obligava ja fa dos mesos a enviar-nos informació, cap membre
dol nostre grup assistirà al plenari com a mesura de protesta. Demà mateix procedirem a
denunciar novament aquestes pràctiques antidemocràtiques i que posen la institució que
representem en tan mal lloc. Agrairé que feu constar en l’acta del ple aquest escrit. JOAN C
FONDEVILA. Portaveu del grup d’ERC”
El Sr. Alcalde pren nota de la decisió dels regidors d’ERC-AM i fa constar que troba poc
convenient prendre aquesta mesura al considerar una manca de respecte als veïns a qui
representa. Pel mateix motiu tampoc van assistir a la Comissió Especial de Comptes del dia 7
de juny i el regidor Sr. Eugeni Freixa no va assistir al Ple de 5 d’abril sense cap justificació de
cap tipus.
El Sr. Alcalde considera que els assumptes tractats en aquestes sessions d’òrgans col·legiats no
tenen res a veure amb la petició de documentació suposadament no atesa i sí tenen a veure
amb qüestions que afecten els veïns del municipi a qui ells representen.
El Sr. Alcalde demana que es transcrigui a l’acta del Ple l’informe demanat i emès pels serveis
de Secretaria, el qual també ha estat tramés a la GAIP, donant compte de la documentació
tramesa al Sr. Fondevila, en resposta a les seves demandes d’informació, durant el primer
semestre de 2017.
El contingut de l’informe, transcrit literalment, diu:
“ENRIC BERGADÀ ABELLÓ, Secretari de l’Ajuntament de Rialp
INFORMO
Que en relació amb les peticions de documentació efectuades a l’Ajuntament per part del
Regidor Joan Cosme Fondevila Però, consta, en el darrer semestre (Gener-Juny de 2017) que
s’ha tramès la documentació que es descriu a continuació:

06/07/2017. DIETES I QUILOMETRATGE ALCALDE 2007-2016. Amb detall individualitzat de
cada pagament: Manament de pagament amb descripció de la data, destinació, nombre de
quilòmetres realitzats i imports.
22/06/2017. Resposta a petició d’informació respecte els imports a percebre per dietes,
quilometratges i assistència a sessions d’òrgans col·legiats amb la tramesa de les bases del
Pressupost reguladores d’aquest aspecte dels anys 2007 a 2017.
13/06/2017. Resposta petició amb tramesa del conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya, regulador de la instal·lació d’una caseta per a venda de Forfaits a Rialp
13/06/2017. Relació detallada dels viatges efectuats pel Sr. Alcalde des de l’any 2011 a l’any
2016 amb descripció del dia, motiu del viatge, nombre de quilòmetres efectuats i si es percep
o no dieta.
01/06/2017. DADES PAGAMENTS A ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI. ANYS 2011 A 2016.
Còpia de la relació del Llibre Major de de despeses pressupostàries de cada any dels
sol·licitats, de cadascuna de les partides del pressupost relativa a cadascuna de les
associacions del municipi
13/06/2017. Resposta petició informació respecte els programes de participació ciutadana
del municipi amb tramesa de la següent documentació:
Resolució alcaldia sol·licitud ajut
Resolució Departament de Governació i Relacions Institucionals d’atorgament d’ajut per al
programa de participació ciutadana 2008-2009
Memòria explicativa de les activitats i accions dutes a terme en execució del programa
13/06/2017 Resposta sol·licitud dels acords que marquen la quantia a percebre per part dels
regidors corresponents a les dites i compensacions per quilometratge generades en l’exercici
de la seva tasca entre el 2011 i 2016 amb tramesa de la següent documentació:
Exercici 2011: Ple 4/2010 de 15.12.2010
Exercici 2012: Ple 1/2012 de 16.01.2012
Exercici 2013: Ple 5/2012 de 19.12.2012
Exercici 2014: Ple 4/2013 de 12.12.2013
Exercici 2015: Ple Extraordinària 1/2014 de 10.12.2014
Exercici 2016: Ple 5/2015 de 17.12.2015
Exercici 2017: Ple 4/2016 de 15.12.2016
17/02/2017. Resposta a escrit de petició d’informació sobre l’ús que fa l’Ajuntament de
l’adreça de correu electrònic del Sr. Fondevila

Així mateix, es fa constar que en data 07/07/2017 s’ha tramès correu electrònic al Sr. Joan
Cosme Fondevila Però sol·licitant-li la tramesa a l’Ajuntament de la resta de peticions que,
segons indica, estan pendents de resposta als efectes d’agilitzar la seva tramesa.
Rialp, 7 de juliol de 2017.
Enric Bergadà i Abelló
Secretari de l’Ajuntament de Rialp””
El Sr. Alcalde mostra la còpia del volum de documentació que s’ha tramés al Sr. Fondevila des
de que és regidor així com altra documentació tramesa en suport informàtic i considera que
no es normal aquesta actitud així com el problema que suposa per als serveis administratius
gestionar aquestes peticions per la quantitat de temps que s’hi ha de destinar. Finalitza dient
que, a pesar de les afirmacions del Sr. Fondevila, i atenent a la disponibilitat i urgència en la
resolució d’altres assumptes, s’està trametent tota la documentació que es demana.
Seguidament es passa a tractar els assumptes inclosos en l’Ordre del Dia:
1.-ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta de la sessió del Ple Ordinari de 5
d’abril de 2017.
Vist que s’ha tramés l’esborrany de l’acta a tots els regidors presents, no es fa la seva lectura
atès que estan assabentats del seu contingut.
Per 5 vots a favor dels regidors del grup de PDeCAT s’aprova l’acta presentada
2.- DECLARACIÓ DE FILL PREDILECTE DE RIALP AL SR. JOSEP MARIA GALÍ VIDAL
El Sr. Alcalde pren la paraula per manifestar el sentiment de tots els presents i de la totalitat
dels veïns de Rialp amb motiu del trist succés de la defunció del Sr. Josep Maria Galí Vidal per
causa de la greu malaltia que patia des de fa temps.
El Sr. Galí ha estat entre els anys 1979 i 1995, Alcalde i Regidor de l’Ajuntament de Rialp,
càrrecs en els que va desenvolupar una molt bona tasca en favor del poble i del municipi.
També s’ha de deixar constància del gran treball dut a terme pel que fa a les instal·lacions
esportives de Rialp i l’impuls i dinamització del Club de Fútbol Rialp ja que sense la seva
enorme tasca no s’hauria pogut arribar a la situació actual de gran projecció del municipi en
l’àmbit del turisme esportiu.
En relació amb aquests fets, s’ha pres la iniciativa de proposar la declaració del Sr. Josep Maria
Galí Vidal com a fill predilecte de Rialp.
Atenent a l’informe emès al respecte per part de la Secretaria municipal, en base al que es
disposa als articles 189 i següents del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Corporacions Locals, es precisa la confecció i aprovació d’un reglament per a la regulació
dels procediments i requisits per a poder fer la declaració esmentada.
Per l’exposat es proposa l’adopció de l’acord d’aprovar inicialment el REGLAMENT
REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’HONORS I DISTINCIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE
RIALP, així com iniciar, simultàniament i condicionat al resultat de l’exposició pública del

Reglament, el procediment per a la declaració de fill predilecte de Rialp al Sr. Josep Maria Galí
Vidal.
Debatuda la proposta, per 5 vots a favor dels regidors del grup de PDeCAT s’acorda:
PRIMER: Aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D’HONORS I
DISTINCIONS PER PART DE L’AJUNTAMENT DE RIALP.
SEGON: Exposar al públic el contingut del present acord i el reglament aprovat, pel termini
legalment establert als efectes de presentació d’al·legacions o reclamacions al seu contingut,
entenent-se el present acord com a definitiu si no es presenta cap reclamació o al·legació al
seu contingut.
TERCER: Iniciar expedient de declaració com a Fill Predilecte de Rialp al Sr. Josep Maria Galí
Vidal si bé es condiciona l’executivitat del present acord al resultat de l’exposició pública del
Reglament.
QUART: 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.

3.- APROVACIÓ DECRETS FACTURES
Es posa en coneixement dels assistents la relació de factures corresponents als mesos de
febrer i març de 2017, Els assistents se’n donen per assabentats.
Per 5 vots a favor dels regidors del grup de PDeCAT s’aproven les factures presentades
4- APROVACIÓ DECRETS
Es presenta a l’aprovació de la corporació la relació de decrets dictats per l’Alcaldia nºs del
23/17 al 57/17i els decrets de Padró del P08 al P/12
La Corporació se’n dona per assabentada. És ratifica el seu contingut per 5 vots a favor dels
regidors del grup de PDeCAT
5.- APROVACIÓ COMPTES EXERCICI 2016.
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, 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 2016 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 7 de juny de
2017.
L’esmentat informe ha estat exposat al públic pels terminis establerts a l’art. 212.3 del RDL
2/2004, de 5 de març mitjançant edicte inserit al Butlletí Oficial de la Província número 113 de
13 de juny de 2017.
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 refós 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.
Segons s’acredita per certificació emesa per la Secretaria de l’Ajuntament, mentre ha durat el
termini d’exposició pública no s’ha formulat cap reclamació ni al·legació al seu contingut per la
qual cosa és procedent la seva aprovació, si s’escau, pel Ple de la Corporació.
Per 5 vots a favor dels regidors del PDeCAT, majoria absoluta legal dels membres que
composen la corporació s’acorda:
PRIMER: Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament de Rialp corresponent a
l’exercici de 2016.
SEGON: Donar trasllat del contingut del present acord així com la resta de la documentació
que composa l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
6.- APROVACIÓ FESTES LOCALS ANY 2018.
Es posa en coneixement dels assistents l’escrit rebut del Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat de Catalunya en el que es comunica a l’Ajuntament la publicació de
l’Ordre de Festes laborals per a l’any 2018 així com el requeriment d’aprovació de la proposta
de les dues festes locals que s’han d’incloure.
En aquest sentit es presenta la proposta de declarar festes locals el dimarts de carnaval, dia 13
de febrer de 2018 i la festa de Sant Cosme i Sant Damià el dimecres dia 26 de setembre de
2018.
Debatuda la proposta, per vots a favor i vots en contra s’acorda:
PRIMER: Proposar com a festes locals del Municipi de Rialp per a l’any 2018, les següents;
- Dia 13 de febrer, dimarts de Carnaval
- Dia 26 de setembre, dimecres, festivitat de Sant Cosme i Sant Damià.
SEGON: Donar trasllat del contingut del present acord al Departament de Treball, Afers Social
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per al seu coneixement i efectes
7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
El Sr. Alcalde exposa als assistents que, amb posterioritat a la confecció de l’Ordre del Dia i
convocatòria del Ple s’ha tramitat, per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Rialp, la signatura del document: ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
DEPRTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE RIALP I FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB EL VIA D’ACCÉS AL NUCLI DE RONÍ I A
L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE PORT AINÉ.
Atesa la necessitat de disposar d’aquest instrument de gestió per a garantir el bon
funcionament dels accessos a l’estació d’esquí de Port Ainé es proposa la declaració d’urgència
per a la tramitació de la ratificació i facultar per a signar el document esmentat.

Per 5 vots a favor dels regidors del grup del PDeCAT s’aprova la declaració d’urgència, passantse a debatre l’acord
7.1 RATIFICACIÓ SIGNATURA DEL DOCUMENT ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPRTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE RIALP I
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB EL VIA D’ACCÉS AL
NUCLI DE RONÍ I A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE PORT AINÉ.
El Sr. Alcalde informa als assistents que el 14 de juliol de 2014 es va signar un conveni de
col·laboració amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i l’empresa Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya per tal de realitzar i finançar les actuacions que garanteixin la
funcionalitat i seguretat de la via d’accés al nucli de Roní i l’estació d’esquí de Port Ainé.
Atès que està pròxima la finalització de la vigència de l’esmentat conveni s’ha proposat
l’aprovació i signatura de l’addenda la qual, entre altres aspectes, regula les actuacions
esmentades fins el 30 d’abril de 2021.
Vist el contingut de l’addenda, la qual ha estat facilitada als assistents amb anterioritat a la
celebració del Ple i trobada conforme, per 5 vots a favor dels regidors del PDeCAT s’acorda:
PRIMER: Ratificar el contingut del document ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE EL DEPRTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT, L’AJUNTAMENT DE RIALP I
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, EN RELACIÓ AMB EL VIA D’ACCÉS AL
NUCLI DE RONÍ I A L’ESTACIÓ D’ESQUÍ DE PORT AINÉ.
SEGON: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de la corporació, signi quants
documents siguin necessaris per a la formalització dels acords adoptats.
8.- INFORMES DE L’ALCALDIA
El Sr. Alcalde informa sobre les dades de l’atur al municipi els mesos d’abril, maig i juny de
2017, que donen un percentatge del 9,47 %
El Sr. Alcalde demana que consti en acta els agraïments de l’Ajuntament a:
Amb motiu de la Fira d’oficis, a les entitats, veïns, Brigada municipal i personal de
l’Ajuntament, Parc Natural de l’Alt Pirineu i a tots i totes les persones que han fet, una vegada
més, que hagi estat un gran èxit.
Amb motiu del Torneig de Fútbol a l’Escola de Fútbol de Rialp, als pares i mares dels nens
participants, personal de l’Ajuntament, Brigada Municipal amb menció especial pels regidors
Jordi Altieri i Francesc Virós pel gran esforç i treball que han fet que hagi tornat a ser un gran
èxit de participació.
Amb motiu de la celebració del Campionat d’Espanya de tir al plat modalitat Compack
Sporting, a la “Real Federación Española de Caza”, Federació Catalana de Caça, Esquí Pallars,
personal de l’Ajuntament i Brigada municipal d’obres.
Amb motiu de la celebració del tradicional aplec de Sant Joan de Colinos, al rector de Rialp per
celebrar la missa a la capella construïda a Sant Joan de Colinos, personal de l’Ajuntament i
Brigada Municipal d’obres.
A més dels agraïments el Sr. Alcalde fa constar la importància que suposen per a la
dinamització de l’economia del municipi, en tots els sectors, ja que s’ha produït un moviment
de persones molt important al municipi en un mes que, tradicionalment, és molt fluix pel que
respecta al sector turístic. Així mateix, suposen una consolidació del posicionament del

Municipi de Rialp dins el sector del turisme d’esports la qual cosa considera com a molt
important per a l’economia del Municipi atès el retorn que totes aquestes activitats
produeixen. En aquest sentit fa menció especial a la celebració de campus esportius de futbol
a les instal·lacions del Camp de Fútbol Jaume Bonell de Rialp trobant-se entre nosaltres, el
campus de futbol femení de la Federació Catalana de Fútbol que compta amb 300 assistents.
El Sr. Alcalde informa de la festa que han organitzat els propietaris de la Ferreteria l’Orri de
Sort, veïns de Roní, la qual es celebrarà a Rialp el proper dissabte dia 8 de juliol amb motiu del
XV è. aniversari de l’obertura de la botiga. Es comptarà, entre altres actes, amb la presencia
dels Castellers de Lleida. Es demana l’assistència de tots els veïns.
El Sr. Alcalde informa que també el proper dissabte dia 8 de juliol, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Rialp es celebrarà la conferència organitzada per Rialp Musical Associació dins
els actes del XVII è Festival de Música Vila de Rialp, a càrrec del cineasta Pere Poch. Es demana
l’assistència dels veïns.
El proper dia 13 de juliol, al matí i a la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, es farà la
presentació als mitjans de comunicació de la celebració de la XVII a. edició del Festival de
Música Vila de Rialp. El mateix dia 13 a la tarda es farà el concert inaugural a la seu de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs.
S’informa dels següents esdeveniments:
Entre els dies 15 de juliol i 15 d’agost, el pintor farà una exposició i venda d’antiguitats a les
Sales polivalents de l’Ajuntament
Els dies 15 i 16 de juliol es celebrarà la Festa Major de Roní
Entre els dies 11 i 15 d’agost es celebrarà la Festa Major de Rialp i la Festa Major de Caregue.
La Festa Major de Surp es celebrarà el mes de setembre
En data encara per determinar, i a la Sala Polivalent del Molí de Bellera es farà de nou, una
projecció de curtmetratges organitzada per l’associació Mostremp.
El proper dia 12 de setembre s’instal·larà a Rialp, al lloc habitual, la ITV mòbil, per a la revisió
de tractors i maquinària agrícola.
Els dies 16 i 17 de setembre es celebrarà una nova edició de la cursa Matxicots. S’informa al
Ple que hi ha hagut canvis en la direcció de la cursa, essent el nou director el Sr. Jordi Marco.
Novament es demana la col·laboració de tothom per ajudar a la organització de la cursa.
Aprofita l’avinentesa per fer constar l’agraïment de la corporació a la Sra. Montserrat
Albinyana i al Sr. Josep Mª Ubach, pel gran treball dut a terme aquests any i que ha provocat
que les curses que s’organitzen a Rialp estiguin situades entre les primeres de l’activitat de
curses de muntanya.
Finalment recordar a tothom que el proper dia 26 de setembre es celebrarà la Festa de Sant
Cosme i Sant Damià.
9.-PRECS I PREGUNTES.
No se’n formulen.
I, sense més assumptes a tractar, es dóna per conclòs l’acte essent les 19:30 hores

