RELACIÓ DECRETS PLE 1/18 DE 15.03.2018
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 117/17 DE 12.12.17
PRIMER.- Atorgar al Sr. Antoni Cervera Gracia llicència d’obres per a escapçar arbres i
engrandir forats dels arbres en formació de jardineres a Xalet Cervera de Rialp.
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 118/17 DE 12.12.17
PRIMER.- Atorgar al Sr. Manel Beltran Bou, en representació de la Comunitat de Propietaris
Vall d’Àssua 1 llicència d’obres per a subministrament i col·locació de canaleres de recollida
d’aigües a la part del darrera de l’edifici a c/. Vall d’Àssua 1 de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 119/17 DE 12.12.17
PRIMER.- Autoritzar el canvi de la llicència d’activitat del Bar Ibaia a Av. Flora Cadena nº 9
Baixos de Rialp a nom del Sr. Tomàs Carballo Sànchez, amb DNI 46576996H amb la
denominació comercial “Bar Petit Jardinet de Rialp”
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 120/17 DE 15.12.17
PRIMER.- Donar-se per assabentats i atorgar al Sr. Alvaro Novo Salvador llicència d’activitat de
“Guiatge de muntanya. Activitat guiada amb raquetes de neu de descoberta de l’entorn del
bosc de Port Ainè” a l’Estació d’esquí de Port Ainè de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 121/17 DE 15.12.2017
PRIMER.- Atorgar al Sr. Juan Manuel Belda Martinez, amb DNI 20812705M, en representació
de GAS NATURAL CATALUNYA S.A. amb NIF A63485890 d llicència d’obres per a l’ampliació de
xarxa de gas natural, pel qual necessita obrir una rasa de 18,58 m de llargada de 0,4 m
d’amplada per 1,00 m de profunditat fins a Tornall núm. 1, per l’avinguda del Riu.
Es fa constar que, atès que l’Ajuntament ha atorgat llicència d’obres pel projecte d’instal·lació
de la planta de distribució, on s’inclouen les actuacions de modificació de la xarxa de
distribució i la transformació de xarxes i que a la dita llicència ja se li ha aplicat la quota de
l’impost, no correspon la seva aplicació a la present llicència
NÚM. 122/17 de 20-12-2017 DECRET DE L’ALCALDIA
1.
Aprovar el padró fiscal del servei de guals corresponent a l’exercici 2017 amb un
import total de 1.380,00 €
2.
Aprovar el padró fiscal del servei de cementiri corresponent a l’exercici 2017 amb un
import total de 1.026,22 €
3.
Aprovar el padró fiscal PER L’OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES
corresponent a l’exercici 2017 amb un import total de 1.167,75 €
4.
Procedir a l’exposició pública dels tres padrons esmentats i simultàniament iniciar el
cobrament en voluntària des del 30 de desembre fins el 2 de març de de 2018 inclosos.
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 01/18 DE 05.01.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Laura Catena Fernandez llicència d’obres per treure banyera i
col·locació plat de dutxa a Av. Generalitat, 1 Baxios 8ª de Rialp

DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 02/18 DE 05.01.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Amparo Jarque Novella llicència d’obres per treure banyera i
col·locació plat de dutxa a Av. Del Riu, 1 de Rialp

DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 03/18 DE 09.01.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Imma Gallardo Barceló un permís especial sense retribució del seu
lloc de treball a la Llar d’Infants Municipal, pels dies del 8 al 16 de gener de 2018, ambdós
inclosos
SEGON: Atorgar a la Sra. Imma Gallardo Barceló una excedència forçosa mentre duri la seva
designació com a diputada del Parlament de Catalunya, conservant el lloc de treball propi amb
el còmput pertinent a la seva antiguitat a l’Ajuntament de Rialp mentre sigui vigent
l’excedència. L’excedència atorgada ha de ser efectiva a partir del dia 17 de gener de 2018
data en la que està prevista la celebració del Ple de Constitució del Parlament i el seu
nomenament com a Diputada

DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 04/18 DE 17.01.2018
PRIMER.- S’aprova la modificació del projecte regulador de les obres de Reforma i ampliació
d’habitatge unifamiliar de la casa ubicada al carrer Major núm. 14 de Beraní.
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 05/18 DE 17.01.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Encarna Baena Escoda llicència d’obres per a reforma de banys a Av.
Flora Cadena, 34 2n, de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 06/18 DE 17.01.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Clara Ferrando Quer llicència d’obres per a fer solera de formigó (25
m2), reparar paret amb formigó, repicar l’entrada del portal i ciment a Cobert de Casa Pauet
de Surp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 07/18 DE 17.01.2018
PRIMER.- Atorgar al Sr. César Pérez Hurtado llicència d’obres per a eixamplar les dues finestres
de la planta baixa de l’edifici anomenat Casa Però d’Escàs.
DECRET D’ALCALDIA
Nº 08/18 de data 18-01-2018
PRIMER: Atendre la reclamació presentada per la senyora Josefa Largo Orteu i rectificar
l’aplicació del Cànon aplicat de forma incorrecta com a industrial essent domèstic a
l’apartament pis 2 segons comptador núm. 1-248 pels exercicis 2013 a 2016 generant nova
liquidació per cadascun d’aquest anys i procedir a la devolució dels imports cobrats en excés i
que ascendeixen a 79,01 € pels anys 2013-2016 ambdós inclosos.
SEGON: Atenent l’informe del cap de Brigada Miquel Salvadó que s’adjunta, donar de baixa els
objectes tributaris que s’han exclòs de la xarxa per ser abastits per una font privada de la
propietat quedant solament vigent un sol comptador que abasteix i mesura l’aigua que se
subministra de la xarxa municipal al pis 1n i el pis 2 de l’edifici emplaçat a l’àmbit de la
benzinera, queda exclòs també de la xarxa els baixos de dit edifici.
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 09/18 DE 17.01.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Dolors Sarroca Porta llicència d’obres per a neteja i moviment de
terres del Prat anomenat Areny. Treure la capa vegetal per recréixer el nivell del solar més o
menys 1 metre.

DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 10/18 DE 30.01.2018
PRIMER.- Aprovar les memòries tècniques reguladores de les actuacions:
Arranjament de 3,80 Km de vials a la forest de la Mata i Pleta del Basco i Comunals de Roní
(CUP 171) amb un pressuposst de 4.138,20 €
Aclarides de millora en 3,30 ha a la forest La Mata i Pleta del Basco i Comunals de Roní (CUP
171) amb un pressupost de 3.448,50 €
SEGON: Aprovar sol·licitar del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de
la Generalitat de Catalunya la Resolució ARP/2806/2017, de 15 de novembre, eles ajuts que
corresponguin a les actuacions aprovades, dins el Pla de Gestió Forestal Sostenible per a 2017
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 11/18 de 31.01.2018
PRIMER: Iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici DE 2017
SEGON: Ser informat per l’interventor i pel secretari, prèviament a l’aprovació.
DECRET DE L'ALCALDIA

13/18 de 07.02.2018

GERARD SABARICH FERNÀNDEZ-COTO, Alcalde-President de l’Ajuntament de Rialp, actuant en
ús de les atribucions que em confereixen les vigents disposicions de règim local vinc a
DECRETAR:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 s’obté, a 31 de desembre de 2017,
el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

1.269.205,92 €
39.935,98 €
1.309.141,90 €
1.143.671,64 €
1.143.671,64 €
1.143.671,64 €
909.268,70 €
909.268,70 €
234.404,94 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de pagament a l’inici de l’exercici: 376.071,89 €
Pagaments realitzats:
126.450,14 €
Obligacions reconegudes pendents de pagament al final de l’exercici: 249.621,75 €
_______________________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT: 249.621,75 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul•lats:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

1.269.205,92 €
39.935,98 €
1.309.141,90 €
1.158.347,23 €
0,00 €
0,00 €
1.009.364,76 €
148.982,47 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
517.639,90 €
Recaptació:
98.705,31 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
418.934,59 €
_________________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
418.934,59 €
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets.........................
1.158.347,23 €
– Obligacions reconegudes netes.................... .. 1.143.671,64 €
____________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
14.675,59 €
– Desviacions positives de finançament.................................. 0,00 €
+ Desviacions negatives de finançament.................................. 0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria.. 0,00 €
+ Resultat d’operacions comercials........................................... 0,00 €
____________________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
14.675,59 €

2.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 165.471,26 €
2.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE L’EXERCICI ...
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats................
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós....................................................
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT A FINAL DE L’EXERCICI ...
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats...............
De pressupostos d’ingressos..................................................
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

148.982,47 €
418.934,59 €
67.949,59 €
0,00 €
6.974,91 €
234.404,94 €
249.621,75 €

– 72.264,73 €
2.189,63 €

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI ...
– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA.............................................................

57.177,49 €

0,00 €

__________________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ........................................... 276.469,90 €
2. D’acord amb l’article 191.2 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 l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la
regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació.
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de cobrament dubtós. Per
determinar aquesta quantia s’ha tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la
naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació, tant en executiva com en voluntària.
En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos (%) estimacions de cobrabilitat dubtosa
Exercici actual :
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any i següents
5%
15%
40%
80%
100%
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
4. Respecte a l’estabilitat pressupostària:
El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP. Resulta una capacitat de finançament per import de
14.675,59 €
5. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
·
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
·
El resultat pressupostari de l’exercici
·
Els romanents de crèdit
·
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del
Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
QUART: Inscriure el contingut de la present Resolució en el Registre creat a l’efecte

DECRET DE L’ALCALDIA
nº 14/18 de 21.02.2018
PRIMER: AUTORITZAR al Cos d’Agents Rurals, la Societat de Caçadors Vall d’Àssua i la
Federació Catalana de Caça a la batuda especial el dissabte 24 de febrer i poder col·locar
parades de caça a la pista forestal que surt del poble de Caregue i va a la Mare de Déu de la
Muntanya per poder-la tancar al públic per raons de seguretat, tal com preveu l’article 8.1 de
la resolució de vedes.
DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 015/18 de 21.02.2018
PRIMER: Aprovar el padró fiscal de la taxa relativa al servei de clavegueram municipal
corresponent a l’exercici 2017 amb un import total de 8.767,00 €
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 16/18 DE 21.02.2018
PRIMER.- Donar-se per assabentats i atorgar al Sr. Guillem Xanxo Velilla llicència d’activitat de
Fleca de Muntanya-venda de productes de fleca, a Av. Flora Cadena nº 21 de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 17/18 DE 21.02.2018
PRIMER.- Donar-se per assabentats i atorgar al Sr. Guillem Xanxo Velilla llicència d’activitat de
Fleca de Muntanya- elaboració de productes de panificació, a carrer de Mig de Rialp

DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 18/18 DE 21.02.2018
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Lourdes March Tohà llicència d’obres per a reforma com a habitatge
de la planta baixa de l’edifici d’Av. Flora Cadena, 26 de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 19/18 DE 27.02.2018
PRIMER.- Atorgar al Sr. Eduard Marsan Negre llicència d’obres per a enderroc d’edifici
entremigeres a c/. Raval 21 de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 20/18 DE 27.02.18
PRIMER.- Donar-se per assabentats i atorgar al Sr. Eduard Falcó Rubinat llicència d’activitat
d’habitatge d’ús turístic la vivenda situada Carrer Vall d’Àssua 1 5è 3ª de Rialp
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 21/18 DE 07.03.2018
PRIMER.- Donar-se per assabentats i atorgar a la Sra. Jessica Martin Vigatà llicència d’activitat
d’expendeduria de tabac i timbre i venda al menor de complements alimentaris i begudes a
Av. Flora Cadena, 23 de Rialp.
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 22/18 DE 07/03/2018
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de crèdit a curt termini amb l’entitat bancària
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, per import de 120.000,00 €, CENT VINT MIL EUROS
d’acord amb les següents condicions:
Import: 120.000,00 €
Producte: Pòlissa de crèdit
Termini: 12 mesos
Interessos: FIX 0,42 %
Comissions: Comissió disponibilitat: 0,025 % trimestral
DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 23/18 DE 07/03/2018
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de confirmig amb l’entitat bancària BANCO
BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, per import de 120.000,00 €, CENT VINT MIL EUROS d’acord
amb les següents condicions:
Import: 60.000,00 €
Producte: Línia Confirmig
Condicions finançament proveïdors:
Tipus interès: 2,25 €
Comissió bestreta: 0,25 %
Resta comissions: Exempt
Condicions finançament Ajuntament
Tipus d’interés fix: 0,42 %
Termini màxim: 90 dies a comptar del venciment de la

DECRET DE L’ALCALDIA
Nº 24/18 DE 07/03/2018
PRIMER.- Aprovar la concertació d’una operació de renting amb l’entitat Bansacar autorenting
per a l’adquisició d’un vehicle amb les característiques següents:
Marca, model i versió: NISSAN NAVARA COM. DOBLE CABN. 2.3 DCI EU6 120KW (160 CV)
VISIA
Accessoris: BOLA REMOLC I REVESTIMENT PLÀSTIC PER A CAIXA DE CÀRREGA
Import: 24.408,10 €
Producte: renting
Termini: 60 mesos
Import mensual: 570,90 € més 112,89 € en concepte d’IVA
Resta condicions i conceptes inclosos: LES DESCRITES A L’OFERTA ADJUNTA.

