ACTA DE LA SESSIO EXTRAORDINÀRIA DE PLE DE L’AJUNTAMENT DE RIALP
CORRESPONENT AL DIA 27 DE JUNY DE 2011.
Lloc: Casa Consistorial
Hora d’inici: 21 hores
Hora d’acabament: 21:35 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.

El Sr. Alcalde exposa que, abans de començar l’acte, vol reiterar el desig expressat en
la seva presa de possessió com a Alcalde, que la corporació treballi en benefici del
municipi, amb ganes de dedicar-hi els esforços necessaris per tirar endavant el
programa. Que la il·lusió i les ganes de treballar compensin la situació actual de crisi i
es puguin obtenir els resultats pretesos.
Assumptes tractats i acords adoptats:
1.-APROVACIÓ CARTIPÀS MUNICIPAL.
L’Alcalde exposa que aquest és el primer Ple de la nova legislatura i que aquesta, ha
d’iniciar-se amb l’aprovació del cartipàs municipal essent l’únic punt de l’ordre del dia.
1.1.- Periodicitat sessions del Ple:
L’Alcalde exposa que, atès el que es disposa a l’article 46.2 de la Llei 7/85 de Bases del
Règim Local, el 95.a de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i el 78.1 del
R.O.F. (RD 2568/86).
les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es duran a terme cada tres mesos,
segons estableix la normativa de règim local.
Atenent la data de constitució de l’Ajuntament, el primer ple ordinari correspondria
celebrar-se en la primera quinzena del mes de setembre.

1.2.-Comissió Especial de Comptes.
La normativa de règim local estableix la existència de la Comissió Especial de Comptes
segons l’art. 116 de la Llei 7/85, 58 del DL 2/2003, 28 d’abril pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , art. 46 del RDL 781/86 i altres
disposicions concordants
La Comissió Especial de Comptes estarà integrada per un representant de cada grup
polític. Atenent a que el nou consistori està compost en la seva totalitat per regidors
del grup de CiU i tenint en compte la voluntat de l’Alcaldia de la participació plena de
tots els regidors en l’activitat de l’Ajuntament es proposa la composició de la Comissió
de Comptes amb la totalitat dels regidors de la corporació, la qual serà presidida pel Sr.
Gerard Sabarich Fernàndez-Coto, Alcalde
1.3.- Nomenament membres Comissió de Govern i dels Tinents d’Alcalde.
L’Alcalde dona compte del Decret de l’Alcaldia núm. 42/11, de 23-6-11 , pel qual, de
conformitat a l’establert al Reglament d’Organització i Funcionament, es nomenen
Tinents d’Alcalde :
1r Tinent d’Alcalde: Jordi Altieri Montserrat (CIU)
Proposa l’establiment de la Comissió de Govern que estarà formada per l’Alcalde en
qualitat de President, assistint-hi com a membres la totalitat de la corporació
1.4 Responsables de regidories
L’Alcalde exposa que determinades matèries estaran gestionades per un regidor sense
que això suposi una delegació expressa de competències en els termes establerts a
l’art. 56 DL 2/2003, 28 d’abril pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. En aquest sentit es dóna compte del Decret d’Alcaldia nº
43/11 de 23-6-11 pel que s’efectuen les següents delegacions:

Relació de matèries i regidor responsable:
JORDI ALTIERI MONTSERRAT: OBRES I ESPORTS
MARC FARRÉ CUÑAT: CULTURA I ENSENYAMENT
JORDI ABRANTES VIDAL: MEDI NATURAL I RELACIONS AMB ELS NUCLIS
MONTSERRAT ALBIÑANA RIERA: TURISME, HISENDA I ADMINISTRACIÓ
FRANCESC VIRÓS JANTORRE: BENESTAR SOCIAL, ACCIÓ CÍVICA, PARTICIPACIÓ
CIUTADANA I RELACIONS AMB LES ENTITATS
JUAN JOSEP ABELLÀ IGLESIAS: CONVIVÈNCIA CIUTADANA. RELACIONS AMB LA
POBLACIÓ DE SEGONA RESIDÈNCIA

1.4.- Nomenament de Tresorer o Dipositari de l’Ajuntament.
L’Alcalde dona compte del Decret núm. 43/11 de 23-6-11 pel qual s’anomena la
Regidora MONTSERRAT ALBIÑANA RIERA com a Tresorera de la Corporació. Als efectes
del compliment de l’obligació de constitució de fiança per a respondre del
desenvolupament del càrrec, s’estableix la responsabilitat solidària i compartida de la
totalitat dels membres de la Corporació.

1.5.- Remuneracions i dietes a regidors per assistència a reunions i sessions.
L’Alcalde exposa que les Bases d’execució del Pressupost ja estableixen les dietes i
remuneracions als regidors per assistència a sessions, per la qual cosa aquest
assumpte es manté amb les condicions que ja estan establertes a l’expedient del
Pressupost per a 2011

1.6.-CÀRRECS DE CONFIANÇA. EQUIP TÉCNIC I JURÍDIC
L’Alcalde exposa que, en relació amb els càrrecs de confiança de la Corporació ,es
proposa mantenir l’equip tècnic de l’Ajuntament amb la següent estructura:
Assessoria tècnica
JOSEP Mª SAMÀ
Arquitecte superior
CHISTIAN LLADÓS GALLART
Arquitecte Superior
Assessoria jurídica
Es manté en l’advocat Josep Lluís Rodriguez amb oficina a Lleida.
Debatudes les propostes presentades al punt únic de l’ordre del dia, per unanimitat
dels assistents s’aprova el seu contigut així com que es ratifiquen les resolucions de
l’alcaldia dictades al respecte

I sense res més a manifestar, l’Alcalde aixeca la sessió a les 21:35 hores, del dia de
l’encapçalament, estenent-se la present Acta que com a Secretària en dono fe.

