ACTA DE LA SESSIO DEL PLE EXTRAORDINARI DE L’AJUNTAMENT DE RIALP
CORRESPONENT AL DIA 1 DE JUNY DE 2015
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 18:45 hores
Hora d’acabament: 18:55 hores
Membres assistents: Gerard Sabarich Fernadez-Coto, Alcalde (CIU), i els
regidors Jordi Altieri Montserrat (CIU), Francesc Virós Jantorre (CiU),
Montserrat Albiñana Riera, Jordi Abrantes Vidal (CiU) i Joan Josep Abellà
Iglesias (CiU). El regidor Marc Farrè Cuñat excusa la seva assistència
Secretari: Enric Bergadà Abelló, que ho és de la Corporació.
ACORDS:
PRIMER: VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT PER CANVI DE CLASSIFICACIÓ DE SÒL DE
L’ANTIGA EMBOTELLADORA D’AGÜES DEL PALLARS
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu, ha notificat a
l’Ajuntament l’acord adoptat en sessió celebrada el 16 d’abril de 2015, en
relació amb l’expedient de Modificació de les Normes subsidiàries de
Planejament per canvi de classificació de sòl de l’antiga embotelladora
d’aigües del Pallars, en el que consta:
1.- Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de
Planejament per canvi de classificació de sòl de l’antiga embotelladora
d’aigües del Pallars, promoguda i tramesa per l’Ajuntament de Rialp
2.- Supeditar la publicació d’aquest acord
al DOGC i la consegüent
executivitat a la presentació d’un Text refós, degudament verificat pel Ple
municipal, que incorpori les prescripcions que es detallen en el text notificat
a l’Ajuntament.
Vist que per part de l’equip tècnic redactor del document s’ha confeccionat
en Text refós que inclou les modificacions i variacions que es determinen en el
dit acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt Pirineu de 16 d’abril
de 2015.
Vist que s’ha comprovat i verificat el contingut de la documentació
presentada, per unanimitat dels sis membres de la corporació assistents a la
sessió que representen la majoria absoluta legal dels set membres que la
componen s’acorda:

PRIMER: Fer constar la verificació de la documentació tècnica que composa
el Text refòs de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament Municipal de Rialp de canvi de classificació de sòl de l’antiga
embotelladora d’aigua del Pallars.
SEGON; Donar trasllat del contingut de la present resolució i de la
documentació tècnica verificada a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Alt
Pirineu i Aran per al seu coneixement i efectes.
SEGON: INFORMES ALCALDIA
El Sr. Alcalde exposa als assistents que en aquest Ple enlloc d’informar sobre
les diferents activitats i assumptes i atenent que es tracta del darrer Ple de la
legislatura vol aprofitar per fer un balanç del que ha estat el treball a
l’Ajuntament durant aquests darrers quatre anys.
Abans de l’esmentat vol deixar constància en acta del gran éxit aconseguit
per l’equip de la categoria benjamí de l’Escola de Fútbol a l’haver guanyat el
campionat de lliga . Així mateix fa extensiva la felicitació al Club de Fútbol
Rialp pel resultat de la Lliga, amb la millor classificació de la seva història
que el portarà a disputar la promoció d’ascens a segona catalana en l’any en
què es celebra el 75è aniversari de la fundació del Club. Reitera la seva
felicitació a tots els implicats en aquesta fita i desitja un mínim de 75 anys
més d’història i èxits pel Club de Fútbol. Considera que la fita aconseguida és
molt important per al municipi i no solament per Rialp sinó que té efectes i
influència a la totalitat de la Comarca pel ressó que suposarà a nivell mediàtic
i de promoció de l’esport al Pallars.
Pel que respecta a la legislatura que ara s’acaba vol deixar constància en acta
del més sincer agraïment als regidors i regidora que han compartit aquests
quatre anys el govern del municipi pel gran esforç, capacitat de treball,
implicació i dedicació a les tasques que ha desenvolupat cadascú i que sense
aquest treball no hagués estat possible aconseguir augmentar el benestar i
qualitat de vida dels veïns del municipi.
També fa extensiu l’agraïment a tots i totes els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament ja que, sense el seu treball i dedicació, no hagués estat possible
portar a terme totes les iniciatives de l’equip de govern de l’Ajuntament.
Aquest agraïment s’ha de fer extensiu a les Entitats del municipi pel bon
treball que han dut a terme durant aquests anys tant pel que fa a la seva
col·laboració amb les iniciatives de l’Ajuntament com per la cohesió social i
foment de la col·laboració entre veïns, la qual cosa és molt important per

millorar en les relacions humanes i socials i reforçar la convivència entre tots
els veïns.
Acaba dient que aquest treball ha estat especialment difícil per la situació en
què s’ha vist immers el país a causa de la crisi econòmica i les importants
retallades dels ingressos municipals així com la preocupació que s’ha viscut
des de l’Ajuntament per la repercusió que aquesta situació ha suposat pels
veïns del municipi.
El Sr. Alcade vol fer menció especial als regidors que no contiuaran la propera
legislatura i vol deixar constància que han estat peces claus i fonamentals en
el treball i que passen a formar part de la història del municipi. Els hi demana
que, tot i deixar la corporació, continuïn formant part d’aquest equip i
col·laborant en la millora del municipi.
En quant als regidors i regidora que continuaran a la corporació i el nou
regidor que s’incorpora demanar-los el compromís per continuar en la mateixa
línia de treball amb la única finalitat de millorar la qualitat dels serveis i
competències municipals en benefici de la millora de la qualitat de vida dels
veïns del municipi.
Finalment acaba la seva intervenció demanant que consti en acta les
disculpes personals i en nom de la resta de membres de l’equip de govern del
municipi pels errors, greujes, desatencions i actuacions equivocades que
s’hagin pogut produïr durant aquests quatre anys. S’intentarà corregir els
errors comesos i la intenció és minimitzar al màxim els errors i les
equivocacions comeses.
TERCER: PRECS I PREGUNTES
El regidor Juanjo Abella pren la paraula per manifestar que col·laborar amb
l’equip de govern durant aquests quatre anys ha estat un plaer, que s’ha
sentit acollit i tractat com si estés en família. Se sent satisfet de la feina feta
tot i que sempre es pot fer més.
Manifesta que, a pesar de deixar la corporació, no considera aquesta situació
com un adeu sino que fins a la propera i deixa constància que es posa a
disposició de la corporació i del municipi per continuar treballant i
col·laborant amb els companys de l’Ajuntament, als qui desitja la millor de
les sorts en la nova legislatura que comença.
El regidor Francesc Virós s’expresa en els mateixos termes de satisfacció per
la feina feta i agraïment per la oportunitat de poder treballar pel poble des
de l’Ajuntament. Deixa constància que es pot continuar comptant amb ell per
treballar i col·laborar amb el nou equip de govern.

I, sense més assumptes a tractar, es dóna per conclòs l’acte essent les 18:50
hores.

