ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP CELEBRAT ELDIA
23 DE MARÇ DE 2011 (1/2011)
LLoc: Casa Consistorial
Hora inici: 20 hores
Hora d’acabament: 21 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernàndez-Coto, Alcalde (CiU) i els regidors,
Jordi Altieri Montserrat (CiU), Miquel Blasi Servent (CiU), Vanesa Freixa Riba (IR-PM)
i Eugeni Freixa March (ICV). La regidora Núria Auberni Serra (IR-PM) s’incorpora a la
sessió en el punt 5è. de l’Ordre del Dia i el regidor Joan Sebastia Colomé (EsquerraAM) s’incorpora a la sessió en el punt 7è 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.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda als assistents i exposa que, abans d’iniciar el debat
dels punts de l’Ordre del Dia, voldria deixar constància en l’Acta de l’expressió del més
sentit condol de l’Ajuntament de Rialp als familiars de la Sra. Flora Cadena Senallè per
la seva recent defunció.
Així mateix considera que s’ha de deixar constància del reconeixement de
l’Ajuntament i de tot el Municipi a la trajectòria de la Sra. Flora Cadena per la seva
incansable tasca a favor de Rialp i del Municipi els resultats de la qual són evidents,
més tenint en compte que es va haver d’enfrontar a grans dificultats per tirar endavant
els sus projectes atesa la situació política i económica dels temps en què els va dur a
terme.

1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es presenta a l’aprovació dels assistents l’esborrany de l’acta del Ple de la Corporació
nº 4/2010 de 15 de desembre de 2010
Vist que s’ha tramès 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.
La regidora Vanesa Freisa demana la correcció del punt 10è. de l’Acta en el sentit
d’afegir, en el 5è paràgraf de l’acord que la convocatòria d’una reunió per intentar
resoldre la problemática de l’edifici en construcció al C/. de la Costa, que també va
demanar que el Tècnic municipal assistís a la reunió.
Efectuada la correcció sol·licitada, 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. 107/10 al 19/11. 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. 01/2011 per import de 81.506,49 euros
Per unanimitat dels assistents s’acorda:
1.-Aprovar les relacions de factures presentades :
Núm. 01/2011 per import de 81.506,49 euros
4.- MODIFICACIÓ PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER A
L’ADJUDICACIÓ DE L’OBRA DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA MOLA. PUOSC 2011
El Sr. Alcalde comunica als assistents que, efectuada convocatòria per la licitació de
l’obra del PUOSC 2011 anomenada REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA MOLA DE RIALP,
durant el termini d’exposició pública es va rebre una al·legació al Plec de Clàusules
Administratives Particulars en el sentit que la clàusula desena no s’adaptava al
contingut de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector Públic.
Vist el contingut de l’al·legació presentada i l’informe emès al respecte per la
Secretaria de l’Ajuntament, favorable a estimar l’al·legació presentada, es present al
Ple la següent proposta de modificació del Plec de Clàusules Administratives
Particulars:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ. CLÀUSULA DESENA
Redactat actual
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació que es puntuaran en ordre
decreixent:

-

Preu ofertat: fins a 5 punts, tantmateix, quan la baixa sigui desproporcionada o
temerària, la seva valoració serà de 0 punts
Millores en l’obra: fins a 5 punts
Qualitat dels materials: fins a 5 punts
Termini d’execució: fins a 3 punts
Programa de treball: fins a 2 punts
Característiques mediambientals: fins a 3 punts
Valor tècnic: fins a 5 punts
Disponibilitat en cas d’emergència: fins a 3 punts
Garantia de l’obra: fins a 2 punts
Característiques estètiques i funcionals: fins a 3 punts
Característiques vinculades a la satisfacció de les exigències socials: fins a 2
punts
Característiques tècniques de l’empresa: fins a 5 punts
Altres millores addicionals: fins a 5 punts

Proposta de resolució:
CLÀUSULA DESENA. Criteris d’adjudicació
Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més
avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació els quals es divideixen en:
criteris valorables mitjançant l’aplicació de xifres o percentatges detallats en el Plec i
criteris valorables sense apreciació objectiva determinada en una fórmula.
Els criteris que s’estableixen són, en primer lloc els valorables mitjançant aplicació de
xifres o percentatges detallats i, en segon lloc, els valorables sense apreciació objectiva
determinada en una fórmula, ambdós ordenats per odre decreixent d’importància:
A) CRITERIS VALORABLES MITJANÇANT APLICACIÓ DE XIFRES O PERCENTATGES
DETALLATS:
1.- MILLORES EN L’OBRA: FINS A 5 PUNTS
Determinació: Informe dels serveis tècnics municipals
- Millora de les prescripcions tècniques del projecte: de 0 a 3 punts (1)
- Millora dels materials determinats en el projecte: de 0 a 3 punts (1)
- Millora genèrica quantificada a criteri de l’Ajuntament: de 0 a 5 punts (1)
(1) Puntuació màxima del criteri: 5 punts
2.- TERMINI D’EXECUCIÓ: FINS A 5 PUNTS
Determinació: Informe dels serveis tècnics municipals
- Reducció del termini d’execució fixat en els Plecs
- Entre el 0 i el 5%: 1 punt
- Entre el 5,1% i el 10%: 2 punts

- Entre el 10,1% i el 15%: 3 punts
- Entre el 15,1% i el 19,9%: 5 punts
3.- PREU OFERTAT: FINS A 4 PUNTS
Determinació: Informe dels serveis tècnics municipals
- Entre el 0 i el 5%: 1 punt
- Entre el 5,1% i el 10%: 2 punts
- Entre el 10,1% i el 15%: 3 punts
- Entre el 15,1% i el 19%: 4 punts
- Baixes superiors al 20%: 0 punts
4.- VALOR TÈCNIC: FINS A 4 PUNTS
Determinació; Experiència en treball amb l’Administració Local
- Percentatge d’obra efectuada em el sector públic en obres de característiques
similars a la que és objecte de licitació sobre el total: fins a 4 punts
- Percentatge d’obra efectuada amb el sector públic sobre el total: fins a 2 punts
GARANTIA DE L’OBRA: FINS A 4 PUNTS
Determinació: Ampliació de la garantia obligatòria establerta en el Ple
- Ampliació del 50%: 1 punt
- Ampliació del 75%: 2 punts
- Ampliació del 100%: 3 punts
- Ampliació de més del 100%: 4 punts
B)
CRITERIS VALORABLES SENSE APLICACIÓ DE XIFRES O PERCENTATGES
DETALLATS
1.- ALTRES MILLORES ADDICIONALS: FINS A 5 PUNTS
2.- PROGRAMA DE TREBALL: FINS A 2 PUNTS
3.- CARACTERÍSTIQUES MEDIAMBIENTALS: FINS A 3 PUNTS
4.- DISPONIBILITAT EN CAS D’EMERGÈNCIA: FINS A 3 PUNTS
5.- CARACTERÍSTIQUES ESTÈTIQUES I FUNCIONALS: FINS A 3 PUNTS
6.- CARACTERÍSTIQUES VINCULADES A LA SATISFACCIÓ DE LES EXIGÈNCIES SOCIALS:
FINS A 2 PUNTS
Debatuda la proposta, per unanimitat dels cinc regidors assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar la modificació de la clàusula desena del Plec de Clàusules
Administratives Particulars que ha de regir la contractació de l’obra del PUOSC 2011,
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA MOLA DE RIALP.

SEGON: Exposar al públic el contingut de l’acord adoptat simultàniament amb la
convocatòria de licitació de l’obra que va ser suspesa a causa de l’al·legació presentada
TERCER: Atès el temps transcorregut des del primer anunci de licitació per causa de
l’al·legació presentada i posterior suspensió del procediment, s’acorda la tramitació del
procediment de licitació i execució de l’obra pel procediment d’URGÈNCIA

5.- DELEGACIÓ CONSELL COMARCAL DEL SERVEI DE NETEJA DE NEU DE LES
CARRETERES
El Sr. Alcalde exposa als assistents que, per part del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
s’ha tramès escrit a l’Ajuntament pel que es comunica la necessitat de ratificar la
delegació de competències atorgada per l’Ajuntament al Consell per al servei de neteja
de neu a les carreteres de titularitat municipal afectades per les nevades.
Vist el contingut de la petició descrita, per unanimitat dels cinc regidors assistents
s’acorda:
PRIMER: Ratificar la delegació al Consell Comarcal del Pallars Sobirà les competències
en el servei de neteja de neu de les carreteres de titularitat municipal del municipi de
Rialp
SEGON: Donar trasllat del contingut de la present resolució al Consell Comarcal del
Pallars Sobirà per al seu coneixement i efectes
6.- PROPOSTA DE CONCERTACIÓ D’OPERACIÓ DE TRESORERIA
El Sr. Alcalde comunica als assistents la problemàtica existent a l’Ajuntament respecte
la gestió dels projectes d’inversió que estan en tràmit o que s’han d’iniciar en breu.
La situació ve motivada pel fet que actualment hi ha la previsió d’un volum importat
d’inversions en execució o en previsió de ser executades durant l’exercici:
- Nova Llar Infants
- Obres PUOSC 2011: - Rehabilitació de l’edifici de la Mola de Rialp
- Pavimentació carrer antic camí de Surp de Rialp
- Millora enllumenat públic a Rialp
- Pavimentació de carrers a Caregue
- Actuacions finançades per la Diputació de Lleida
- Pavimentació de carrer a Caregue
- Millora passeig Barranc de Sant Antoni
Així mateix hi ha presentades ja 9 noves sol·licituds d’ajuts per a ser executades durant
l’exercici de 2011
L’import de les actuacions en tràmit i en previsió de ser executades durant l’any 2011
ascendeix, aproximadament, a la quantitat de 535.000,00 €

Tot i que les actuacions esmentades compte amb finançament consolidat per un
precentatge mig del 90% del seu cost, la situació actual dels terminis de lliurament de
les subvencions per part de la Generalitat de Catalunya fa que, des de la finalització de
l’obra fins el cobrament de subvenció passi una quantitat de temps que provoca greus
perjudicis als contractistes adjudicataris de les obres i genera incertesa jurídica per la
obligació de l’Ajuntament d’acomplir amb la normativa vigent de termini de pagament
a proveïdors.
En aquest sentit, per resoldre la situació, es proposa la concertació d’una operació de
tresoreria per disposar d’un compte de crèdit que permeti l’avançament dels
pagaments als contractistes adjudicataris i evitar causar-los problemes
Per l’exposat, per unanimitat dels sis regidors assistents s’acorda:
PRIMER: Aprovar la proposta de concertació d’una operació de tresoreria amb la
finalitat de disposar de finançament per a fer front als pagaments dels projectes
d’inversió en tràmit o amb previsió d’execució durant l’exercici de 2011
SEGON: Requerir els serveis de Secretaria Intervenció de l’Ajuntament per a que
formulin informe proposta dels requeriments, imports i procediment per a la concreció
de la proposta aprovada
TERCER: Facultar el Sr. Alcalde per tal que, en nom i representació de la Corporació i a
la vista de la informació obtinguda al respecte adopti els acords necessaris per a la
formalització de la proposta de concertació d’operació de tresoreria aprovada
7.- INFORMES ALCALDIA
- El Sr. Alcalde informa als assistents de la problemàtica existent respecta la
construcció de la projectada torre de telecomunicacions a Caregue en el sentit que,
per part de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya s’ha indicat a
l’Ajuntament que el pla d’execució d’aquestes infrastructures de telecomunicacions
està a punt de tancar-se i no s’inclourà aquesta torre al no disposar de les
autoritzacions municipals.
El Sr. Alcalde exposa que, per causa de la ubicació de la Torre dins l’Areal de Caregue
definit pel Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà és obligatori redactar, previ a
l’atorgament de la llicència, un Pla Especial justificatiu de la seva ubicació en el punt
projectat. Exposa que ha parlat amb els responsables de Telecomunicacions i
d’Urbanisme de la Generalitat i que s’intentarà resoldre aquesta tramitació a la
màxima brevetat possible.
- El Sr. Alcalde informa als assistents que el dia 24 de març està prevista la visita a Rialp
del Delegat Territorial del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya,
juntament amb l’Inspector d’Ensenyament de la zona del Pririneu als efectes de visitar

les obres de construcció de la nova Llar d’Infants de Rialp. Aprofitant aqueta visita s’ha
programat una jornada de portes obertes a la nova llar per tal que pugui ser visitada
pels veïns i pares d’alumnes.
També, en relació amb la nova Llar d’Infants informa que ja s’ha signat el Conveni amb
el Departament d’Ensenyament pel qual es delega en l’Ajuntament les facultats de
selecció i inscripció d’alumnes a la Llar d’Infants. Considera molt important haver
aconseguit aquesta Delegació per poder aplicar els barems aprovats per l’Ajuntament i
el Consell Escolar que garanteixi la prioritat per obtenir plaça als veïns del Municipi.
- El Sr. Alcalde informa als assistents que, per part de la Confederación Hidrogràfica del
Ebro s’han iniciat els treballs de construcció de l’escollera del Riu Noguera Pallaresa en
el tram situat sota l’antiga serradora de Mailla i amb una longitud de 160 m. Aquesta
obra suposarà una gran millora en la defensa del poble de Rialp davant les riuades. Així
mateix aquesta obra inclou la construcció d’un passeig fluvial que anirà dels del pont
de Santa Caterina i fins l’antiga serradora de Mailla ja que no s’ha pogut aconseguir
autorització per poder fer la totalitat del passeig projectat
- El Sr. Alcalde informa que s’ha aconseguit de la Diputació de Lleida la subvenció per la
instal·lació d’un Parc Saludable per a gent gran el qual serà instal·lat a la Plaça del
Tornall al costat del parc infantil actualment existent. Es preveu la seva instal·lació
durant el mes d’abril i, una vegada instal·lat, tècnics especialistes de la Diputació faran
una demostració-explicació del seu funcionament i avantatges.

8.- PRECS I PREGUNTES
La Regidora Vanesa Freixa demana explicacions sobre com estan els tràmits de
redacció del POUM ja que, tot i que repetidament s’ha dit que s’informarà sobre
aquests tràmits, fina la data no s’ha fet res ni s’ha tingut coneixement de res.
El Sr. Alcalde contesta dient que s’ha parlat repetides vegades amb l’equip redactor,
que s’ha informat que estan avançats els treballs, que hi ha certs problemes amb la
base cartogràfica lliurada per la Diputació de Lleida i que, en tot cas, no s’ha tingut
informació que s’hagi ocultat a la resta de regidors de l’Ajuntament. És cert que s’ha
dit que s’informaria vàries vegades però el fet de no fer-ho no és per causa de l’equip
de govern si no perquè no s’ha rebut aquesta informació.
La Regidora Vanesa Freixa considera que aquest procés és molt lent i no entén com es
triga tant a tenir la documentació preparada per poder estudiar-la i tirar endavant el
procés.
El Sr. Alcalde diu que, perles informacions que té d’altres Ajuntaments, aquests
processos sí que són molt lents. Així mateix informa que en tot cas convocarà una
reunió abans del final de la legislatura per donar explicacions sobre l’estat dels tràmits.

Al no haver-hi més preguntes el Sr. Alcalde pren la paraula per dir als assistents que
aquest és el darrer Ple ordinari de la present legislatura i que, per causa d’aquest fet,
voldria agrair a tots els regidors el treball fet durant la legislatura, considera que tot i
les discrepàncies que lògicament hi ha hagut, l’entesa ha estat total i, sense l’aportació
de tots, no s’hauria pogut fer el treball que s’ha fet. El balanç final és molt favorable i,
independentment de les diferents opcions polítiques dels diferents grups representats
a la corporació, entén que tothom ha mostrat interès i disposició en treballar en favor
de Rialp i del municipi.
A continuació fa entrega a cadascun dels regidors d’un petit obsequi consistent en un
pin de solapa amb l’escut de l’Ajuntament com a mostra de l’agraïment que s’ha
expressat anteriorment.
I, sense més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a l’hora indicada a l’encapçalament.

