ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

11 d’abril de 2008
de 2200 h a 2400 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-13/08
Ple 08/1

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep Colom Prió
Sra. Sílvia Prat Gallart
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d'alcalde
2n tinent d’Alcalde
3a tinent d'alcalde

(arriba al punt 5)
(arriba al punt 2)
secretari

Excusa la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Cessió de terreny per a la nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil
Préstec del BBVA per al finançament de la piscina coberta
Romanents del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per l’Escorxador
Abastament d’aigua a Llarvent
Renúncia d’un regidor
Projecte de reparcel∙lació del polígon 2 del Pla Parcial Borda de Paisan
Recurs del Col∙legi d’Arquitectes contra aprovació del Pla Especial Pedrera d’Enviny
Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular
1

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nomenclàtor de nuclis agregats
Consorci de Govern territorial de Salut del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà
Associació de Museus de l’Alt Pirineu i Aran
Compte General de 2006
Augment salarial del personal per a 2008
Pressupost de 2008
Aprofitament de pastures 2008
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 17 de desembre de 2007, que
s'aprova per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Juangran
02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-8/07, G-15/08
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des
del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Núm.
Data
237/07
16/11

Assumpte

Expedient
U-19/07

238/07
23/11

A-32/06

239/07
23/11

O-44/06

240/07
18/12

A-3/07

241/07
18/12

O-28/07

242/07
21/12

A-13/07

243/07
27/12

C-2/07.5

244/07

C-2/07.4

Llicència de divisió horitzontal en 12 entitats a Comunitat d’Edifici la
Caixa, a Av. Comtes de Pallars, 41 i C/ F.Moragas, 1
Llicència d’activitat a Cervós SA, per a dipòsit de residus a Ctra. LV5222 partida Vinyes i Costes
Llicència d’obres a Cervós SA, clausura de pedrera mitjançant dipòsit de
residus a Ctra. LV-5222 a partida Vinyes i Costes
Llicència d’activitat a Ponet SCP, per a bar musical a Av. Comtes de
Pallars, 3
Llicència d’obres a Calor Tancat, per a condicionament de local a C/
Torrent de Pietat, 5
Llicència d’activitat a Calor Tancat, per a local de venda d’estufes a C/
Torrent de Pietat, 5
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar La Llar els
dies de Nadal
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar Cherokee

2

27/12
1/08
02/01

O-69/07

2/08
03/01

U-8/07

3/08
09/01

O-27/06

4/08
10/01

O-3/04

5/08
10/01

O-3/04

6/08
10/01

O-71/07

7/08
16/01

O-94/07

8/08
18/01

O-3/08

9/08
21/01
10/08
21/01

A-41/07

11/08
23/01

S-20/07

12/08
23/01

S-20/07

13/08
24/01

O-4/08

14/08
24/01

O-25/05

15/08
24/01

O-121/07

16/08
24/01

O-129/07

17/08
28/01

S-20/07

18/08
28/01

O-1/08

19/08
28/01

C-2/07.5

20/08
28/01

C-2/07

21/08
28/01

C-2/07.4

22/08
31/01

O-5/94

23/08
31/01

S-20/08

O-124/07

els dies de Nadal
Llicència d’obres a IPM Gestió SL, per a reformes interiors i de coberta a
C/ Francesc Moragas, 1
Es suspenen obres sense llicència al camí de la Mola, de Montardit de
Dalt.
Llicència de primera ocupació a Lluís Montané Vilanova, per a edifici
unifamiliar a Casa Carlets, de Bressui
Llicència d’obres a Mateu Navarro Pérez, per modificar llicència atorgada
el 11/5/04 a Casa Buraut, de Bressui
Llicència de primera ocupació a Mateu Navarro Pérez, per a edifici
unifamiliar a Casa Buraut, de Bressui
Llicència d’obres a Tallers Pallars Sobirà, per a 2 rètols a la Nau 9-12 del
Polígon industrial
Llicència d’obres a Promrialp SL, per a construir un conjunt residencial
amb 12 habitatges a Cases Picoi i Forn de Pujalt
Llicència d’obres a Endesa SLU, per a instal∙lar línia de B.T. a C/ Dr.
Carles Pol i Aleu, 43
Llicència d’activitat a Jaisfi SL, per a bar a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 38
Llicència d’obres a Alkain Inversions, per a reforma interior d’un estudi a
Plaça Major, 4
Autoritza a Associació Educ’art l’ús de la 3a planta de Casa Xorret per a
les seves activitats socials
Autoritza a Associació La Buscallada l’ús de la 3a planta de Casa Xorret
per a les seves activitats socials
Llicència d’obres a Cosme Fondevila i Neopic SL, per a condicionar un
accés a Borda de Paisan, 8-1.A i 8-1.B
Llicència de primera ocupació a Mateu Navarro Pérez, per a edifici
unifamiliar a Casa Buraut, de Bressui
Llicència d’obres a perforar a Servitiana SA per perforar una captació
d’aigua al Prat de Barrero, de la Bastida
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edifici Pol, per a canvi de
baranes de balcons a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 25
Autoritza a Associació Cultural Cambuleta l’ús de la 3a planta de Casa
Xorret per a les seves activitats socials
Llicència d’obres a Julian Rodríguez Regidor, per a canvi de rajoles de
cuina i bany a Av. Diputació, 12
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar La Llar els
dies de Carnaval
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar El Pas els
dies de Carnaval
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies de Carnaval
Llicència de primera ocupació a Josep Àngel Alert Rafel, per a edifici
unifamiliar a Finca Cortinos, d’Olp
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
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24/08
06/02

O-114/07

25/08
06/02

S-22/08

26/08
06/02

S-30/08

27/08
07/02

S-59/07

28/08
08/02

A-44/07

29/08
16/02

A-31/08

30/08
18/02

O-12/08

31/08
18/02

A-10/08

32/08
18/02

O-105/07

33/08
21/02

O-13/08

34/08
22/02

O-11/08

35/08
22/02

A-47/04

36/08
36/02

O-120/04

37/08
23/02

F-6/08

38/08
26/02

O-10/08

39/08
26/02

M-9/08

40/08
26/02

S-35/08

41/08
28/02

A-12/08

42/08
28/02

A-13/08

43/08
03/03

A-43/07

44/08
03/03

O-92/04

45/08
03/03

O-18/06

46/08

A-7/08

Eid Khan i Estrella Fernández Bellido
Llicència d’obres a Pallars Fruits SL, per a condicionament d’un local a
Plaça Caterina Albert, 1
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
Francisco Arnau Capdevila i M. Carmen Pérez Sánchez
Delega al 1r Tinent d’Alcalde la prestació del consentiment matrimonial
entre Gazmend Beha i Teresa Rojas Banegas
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
Daniel Cunill Ferrer i Sílvia Prat Gallart
Llicència d’activitat a Pallars Fruits SL, per a fruiteria a Plaça Caterina
Albert, 1
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
Carlos Ortiz Martínez i Rossemary Velasco Calderon
Llicència d’obres a legalització d’un habitatge, per a Paller de Casa Llarg,
de Llarvent
Llicència d’activitat a Supermercats Pujol SA, per a ampliació de
supermercat a Av. Generalitat, 15
Llicència d’obres a Supermercats Pujol SA, per a ampliació de local per a
supermercat a Av. Generalitat, 15
Llicència d’obres a Àngel Guerrero Pérez, per a Arrebossar garatge a
Casa Carrera, de la Bastida
Llicència d’obres a Núria Llorens Duat, per a reforma de cuina a Ptge.
Riuet, 10
Llicència d’activitats a Cervós SA, per a extracció d’ofites a Ctra. LV5222 Pedrera Vinyes i Costes
Llicència d’obres a Cervós SA, per a extracció d’ofites a Ctra. LV-5222,
Pedrera Vinyes i Costes
Sol∙licita a Banc Santander Central Hispà la pròrroga de 3 mesos d’una
operació de tresoreria de 150.000 €
Llicència d’obres a Agrària i Ramadera del Pallars SCCL, per a
construcció de magatzem de farratges al Pla de les Lleres de la Bastida
Adquireix directament a Tallers Solanes una furgoneta de segona ma
Renault Express L-6559-AH
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
Gumersindo Cid Limia i Geanina Daniela Botez
Llicència d’activitat a Joan Baldomà Noves, per a canvi del vehicle
matrícula 3234-FZL de la llicència de taxi 11
Llicència d’activitat a Rabasa Turístic SL, per a canvi del vehicle
matrícula 9169-DST de la llicència de taxi 5
Autoritza a Rabasa Turístic SL la línia de transport escolar Llessui-SeuríBernui-Altron-la Bastida-CEIP/IES Sort
Llicència de primera ocupació a Albert Garrido Felip, per a habitatge
unifamiliar a la Pollera, de Bernui
Llicència de primera ocupació a Sergi Congost Moles, per a habitatge
unifamiliar a Borda d’Arnaldo, 31
Llicència d’activitat a Restaurant l’Hortet, per a traspàs de titularitat de
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04/03
47/08
04/03

O-16/08

48/08
05/03

E-3/08.1

49/08
05/03

O-55/07

50/08
05/03

O-15/03

51/08
06/03

S-35/08

52/08
07/03

U-5/08

53/08
10/03

A-24/04

54/08
10/03

O-56/04

55/08
10/03

I-2/08

56/08
13/03

O-9/08

57/08
14/03

A-6/08

58/08
18/03

C-5/08

59/08
18/03

C-5/08

60/08
19/03

A-6/08

61/08
19/03

O-21/08

62/08
07/03

S-23/08

63/08
20/03

O-18/08

64/08
20/03

O-19/08

65/08
20/03

O-117/04

66/08
13/03

O-130/07

67/08
28/03

F-41/07

68/08
09/04

A-6/08

69/08

F-40/06

restaurant a Casa Borrut, de Montardit de Baix
Llicència d’obres a Montserrat Rocafort Armengau, per a reforma de
cuina a Ptge. Santa Anna, 2
Desestima l’al∙legació presentada per Susanna Bernadí Gil i liquida el
servei de grua per retirada de vehicle
Llicència d’obres a Rosa Solanes-Genís Farré CB, per a construcció de
magatzem agrícola a Finca els Horts-Aubaga, de la Bastida
Llicència de primera ocupació a Susanna Hernández Isanta, per a
habitatge unifamiliar a Borda d’Arnaldo, 17
Delega al Jutge de Pau la prestació del consentiment matrimonial entre
Gumersindo Cid Limia i Geanina Daniela Botez per raons de feina
Llicència de parcel∙lació a Vidres Manel SL i Besant Sort SL, per a
segregar una porció de la parcel∙la 4 del Polígon industrial i fer agrupació
Llicència d’activitat a Pedra del Pallars SL, per a extracció de roca
calcària a Pedrera Serrat d’Enviny, Ctra. LV-5222
Llicència d’obres a Pedra del Pallars SL, per a extracció de roca calcària a
Pedrera Serrat d’Enviny, Ctra. LV-5222
Delega al regidor Sr. Llàtzer Sibís la representació de l’Ajuntament a una
sessió del Consorci de l’Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars
Llicència d’obres a Carme Fité Mentuy, per a reforma de coberta a Casa
Sabarich, de Llarvent
Autoritza a Calixto&Melibea l’ocupació de via pública amb 2 expositors
a C/ Major, 41, del 15 al 30 de març
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokke Bar
els dies de Setmana Santa
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del bar La Llar els
dies de Setmana Santa
Autoritza a Alumnes de 4t d’ESO l’ocupació de via pública amb parada
de venda de crepes als Porxos de Burrella, del 20 al 22 de març
Llicència d’obres a Marina Braga Palacios, per a rejuntar una paret a Casa
Mingo, de Llessui
Autoritza a Associació Amics del Ball l’ús de la 3a planta de Casa Xorret
per a les seves activitats socials
Llicència d’obres a Carme Puig Riba, per a reforma de balconada a Av.
Generalitat, 9
Llicència d’obres a Agustí Vilanova Portella, per a reforma d’envans a
Casa Pauleta, de Llarvent
Llicència de primera ocupació a Immobiliària de Caregue SL, per a 5
habitatges a Casa Facina, de Montardit de Baix
Llicència d’obres al Patronat del Parc Nacional d’Aigüestortes, per a fer
un sender de circumvalació Camins vius 2a fase, al Parc Nacional
Aprova la liquidació el Pressupost de 2006 de l’Ajuntament i els
Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants
Autoritza a Llibreria Solé l’ocupació de via pública amb parada de venda
de llibres a Av. Comtes de Pallars, 35
Accepta la cessió de crèdit de 419.920,20 € de Conesa Hortolà Juan
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09/04
70/08
09/04

S-9/08

Antonio SINE a favor de la Caixa
Sol∙licita al Dept Cultura una subvenció de 12.703,60 € per a l’exhibició
de la Creu pedró de Montardit de Dalt

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 237/07 a 244/07 i 1/08 a 70/08, i ratifica
en tots els seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa, cap d’entre els indicats.
03 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 14 de gener de 2008
�
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’adjudica definitivament la parcel∙la subhastada 8-2 del polígon 1 de Borda de Paisan a
Marta Saparra Vilanova per 141.000,00 €.
S’aprova definitivament el Projecte de reparcel∙lació de la Unitat d’Actuació UA2 Horts
de Pietat Nord.
S’aprova definitivament el Projecte d’urbanització de la Unitat d’Actuació UA2 Horts
de Pietat Nord.
S’accepta la subvenció de 145.378,55 € atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per
a la Nova captació d’aigua a Llarvent.
Es sol∙licita al Dept. d’Interior, Relacions Institucionals i Participació una subvenció de
56.931,13 € per a l’ampliació del Museu del Camí de la Llibertat.

Junta de Govern de 25 de gener de 2008
�
�
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova concertar una operació de tresoreria de 150.000,00 € amb la Caixa sota la
forma de pòlissa de crèdit.
S’adjudica a Frinovo SL per l’import de 50.999,22 € el subministrament i instal∙lació de
mobiliari de cuina a l’Escola de Piragüisme.
S’adjudica directament a Tallers Pallars Sobirà SL per l’import de 21.862,52 € la
construcció d’una escala d’emergència a l’Escola de Piragüisme .
S’adjudica a Fusteria J. R. Morin per l’import de 23.712,00 € el subministrament de
mobiliari de dormitori a l’Escola de Piragüisme .
S’adjudica directament a Estilo SL per l’import de 3.101,27 € el subministrament de
cortinatges i estors a l’Escola de Piragüisme .
S’adjudica directament a Joan Antoni Conesa per l’import de 49.920,20 € la instal∙lació de
calefacció, gas i aire condicionat a l’Escola de Piragüisme.
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Junta de Govern de 8 de febrer de 2008
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova executar per administració la Nova captació d’aigua a Pujalt amb un import de
143.037,09 i adjudicar la perforació del pou a Perforacions del Ter per 9.774,44 € i la
bomba a Elèctrica Pintó per 22.706,54 €.
Es ratifiquen els convenis signats el 26.8.2004 amb l’Agència Tributària per intercanvi
d’informació tributària i es demana renovar els certificats electrònics de la FNMT.

Junta de Govern de 23 de febrer de 2008
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el Plec de bases i es convoca la subhasta per adjudicar la Reconstrucció del
campanar de l’església d’Olp.

Junta de Govern de 14 de març de 2008
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova formalitzar amb el BBVA el préstec d’ 1.200.000,00 € atorgat per la Secretaria
d’Estat de Turisme i Comerç amb càrrec al FOMIT per a la Piscina coberta.
Es sol∙licita al Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació una subvenció de 9.000,00 €
per a la Xollada d’ovelles amb tisora, de la Fira de Sant Joan.
S’adjudica a Pallé SA per import de 17.151,18 € el subministrament de fusta per a la
coberta del Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els ratifica
en tots els seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació.
04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2008/1, amb un import total de 3.593.424,76 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que
al pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2008/1.
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05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
ESCALES PAU, JOSEP * QUOTA D’URBANITZACIÓ D’APARCAMENTS
Exp. O-77/07 * Conveni 1/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Escales Pau, mitjançant el qual es
formalitza el pagament d’una quota d’urbanització per compensar les places d’aparcament que
tècnicament no es poden construir a l’edifici promogut pel senyor Escales,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i Josep Escales
Pau per a formalitzar el pagament d’una quota d’urbanització per compensar les places
d’aparcament que tècnicament no es poden construir a l’edifici promogut pel senyor
Escales.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
PASQUINA SA * REFER PILARS DE PEDRA A VORERA D’AV. GENERALITAT
Exp. O-98/04 * Conveni 2/2008
Vist l’acord de col∙laboració signat amb el senyor Antoni Carracedo García-Villalba, delegat
d’obra de l’empresa Pasquina SA i en el seu nom, mitjançant el qual es formalitza la
modificació del coronament dels pilars construïts per Pasquina a la vorera de l’Av. Generalitat i
els compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l’acord signat entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa Pasquina
SA, per a formalitzar la modificació del coronament dels pilars construïts per Pasquina
a la vorera de l’Av. Generalitat i els compromisos de cada part.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
AUTOTALLER SALA SL * SERVEI DE GRUA MUNICIPAL
Exp. F-29/07 * Conveni 3/2008
Vist el conveni signat amb el senyor Albert Sala Sellart, Administrador de l’empresa Autotaller
Sala SL i en nom d’aquesta, mitjançant el qual es renova el contracte de prestació del servei de
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grua municipal per ser l’únic taller que disposa d’un vehicle grua amb les característiques
idònies,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del contracte signat entre l’Ajuntament de Sort i Autotaller Sala
SL mitjançant el qual es renova la prestació del servei de grua municipal.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

En aquest punt s’incorpora al Ple la senyora Prat
CERVÓS SA * TAXES PER L’ABOCAMENT DE RUNES DE CONSTRUCCIÓ
Exp. O-44/06 * Conveni 4/2008
Vist el conveni signat amb el senyor Josep Cervós Constansa, Gerent de l’empresa Cervós SA i
en el seu nom, mitjançant el qual es formalitza el pagament de les taxes corresponents a
l’abocament de runes de la construcció a l’anomenada Pedrera d’Enviny i els compromisos de
les dos parts,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa Cervós
SA per a formalitzar el pagament de les taxes per l’abocament de runes de la
construcció a la Pedrera d’Enviny.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
CONSELL COMARCAL * TALLER DOCUPACIÓ AL MENJADOR ESCOLAR
Exp. I-2/08 * Conveni 5/2008
Vist el conveni signat amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es
formalitza la mútua col∙laboració per a la prestació de serveis dels alumnes del taller
d’ocupació Pallars Sobirà al menjador escolar del CEIP i els compromisos de les dos parts,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per a formalitzar la mútua col∙laboració per a la prestació
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de serveis dels alumnes del taller d’ocupació Pallars Sobirà al menjador escolar del
CEIP.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
CONSELL COMARCAL * TALLER DOCUPACIÓ A LA LLAR D’INFANTS
Exp. I-2/08 * Conveni 6/2008
Vist el conveni signat amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es
formalitza la mútua col∙laboració per a la prestació de serveis dels alumnes del taller
d’ocupació Pallars Sobirà a la Llar d’infants municipal i els compromisos de les dos parts,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per a formalitzar la mútua col∙laboració per a la prestació
de serveis dels alumnes del taller d’ocupació Pallars Sobirà a la Llar d’infants
municipal.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
SABARICH ALART, JOSEP / AJUNT. RIALP * RECUPERACIÓ CAMÍ DEL FENER
Exp. E-20/02 * Conveni 7/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Sabarich Alart i el senyor Gerard
Sabarich Fernandez-Coto, alcalde de Rialp i en nom del seu Ajuntament, mitjançant el qual es
formalitza la cessió a l’Ajuntament de Rialp d’una porció de terreny necessària per a la
recuperació del camí del Fener, en terme municipal de Rialp, i els compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre els Ajuntaments de Rialp i de Sort i
Josep Sabarich Alart per a formalitzar la cessió d’una porció de terreny necessària per a
la recuperació del camí del Fener.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
CLUB OPEN NATURA / AEPALLARS / MATRAKA-BIKE * PEDALADA POPULAR
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Exp. S-14/08 * Conveni 8/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Club Open Natura, el Club de ciclisme MatrakaBike i l’Associació Esportiva Pallars, mitjançant el qual es formalitza l’organització d’una
pedalada popular i els compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort, el Club Open
Natura, el Club de ciclisme Matraka-Bike i l’Associació Esportiva Pallars, per a
formalitzar l’organització d’una pedalada popular.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
M.DOLORS PORTÍS / SERÀPIA RICOU * CESSIÓ DE TERRENYS AL PP1
Exp. U-17/04 * Conveni 10/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb les senyores M. Dolors Portís Ricou i Seràpia Ricou
Puyo, mitjançant el qual es formalitza la cessió anticipada de terrenys de cessió obligatòria i
gratuïta al Pla Parcial PP1 del sector Torrentill per possibilitar les obres d’arranjament de
l’entorn de l’església i els compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i les senyores M.
Dolors Portís Ricou i Seràpia Ricou Puyo per a formalitzar la cessió anticipada de
terrenys de cessió obligatòria i gratuïta al Pla Parcial PP1 del sector Torrentill.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
AEPALLARS * COL·LABORACIÓ ESPORTIVA
Exp. S-41/08 * Conveni 11/2008
Vist el conveni signat amb el senyor Lionel Pla Ballabriga, president de l’Associació Esportiva
Pallars i en el seu nom, mitjançant el qual es formalitza la mútua col∙laboració per a la
realització de proves esportives de piragüisme i muntanya i els compromisos de les dos parts,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:

11

1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’Associació
Esportiva Pallars per a formalitzar la mútua col∙laboració per a la realització de proves
esportives de piragüisme i muntanya.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
BISBAT D’URGELL * RESTAURACIÓ DEL CAMPANAR DE L’ESGLÉSIA D’OLP
Exp. O-99/07 * Conveni 12/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Bisbat d’Urgell mitjançant el qual es formalitza
l’autorització per a executar les obres de restauració del campanar de l’església de Santa Maria
de la Purificació d’Olp i per a l’ús de l’església,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el Bisbat
d’Urgell per a formalitzar l’autorització per a executar les obres de restauració del
campanar de l’església de Santa Maria de la Purificació d’Olp i per a l’ús de l’església.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
CORREUS * PRESTACIÓ DE SERVEIS POSTALS I TELEGRÀFICS
Exp. I-29/08 * Conveni 13/2008
Vist el contracte signat amb els senyors Xavier Sonsona Guillamon i Santiago Fernández
Guerreiro, Gerent de zona i Cap de vendes de la Societat Estatal Correus i Telègrafs SA i en el
seu nom, mitjançant el qual es formalitza la prestació de serveis postals i telegràfics i els
compromisos de les dos parts,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la Societat Estatal
Correus i Telègrafs SA per a formalitzar la prestació de serveis postals i telegràfics.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS * MÚSICA ALS CASTELLS 2008
Exp. S-13/08 * Conveni 14/2008
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Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Ramon Orpinell Vilarroig, director-gerent
de la Fundació Castells Culturals de Catalunya i en el seu nom, mitjançant el qual es formalitza
la realització d’un concert corresponent al cicle Música als Castells de 2008 i els compromisos
de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la Fundació
Castells Culturals de Catalunya per a formalitzar la realització d’un concert del cicle
Música als Castells de 2008.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
SANPO CARDÓS SA / CASA CAMPÀ * CONSTRUCCIÓ D’UN C.T. A LA BASTIDA
Exp. O-79/04 * Conveni 15/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Genís Farré Solanes, en nom de Casa
Campà de la Bastida, i amb l’empresa Sanpo Cardós SL, mitjançant el qual es formalitza la
cessió d’un terreny de casa Campà a favor de Sanpo Cardós per a executar les obres de
construcció d’un centre de transformació i d’instal∙lació de la xarxa de gas canalitzat a la
Bastida,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort, Casa Campà de la
Bastida i l’empresa Sanpo Cardós SL per a formalitzar la construcció d’un centre de
transformació i la instal∙lació de la xarxa de gas canalitzat a la Bastida.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
06 Cessió de terreny per a la nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil
Exp. M-9/03.2
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 14 de setembre de 2007, d’aprovació
inicial de la cessió a la Gerència d’Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l’Estat de
la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil del Ministeri de l’Interior, en els termes
previstos als articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals, d’un terreny de 1.709,00 m2 de superfície total, que
corresponen a una porció de 1.340,00 m2 de la finca anomenada Peralada i una porció de
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369,00 m2 de la finca anomenada Forn de Gis, totes dos situades al carrer de Joaquim
Sostres,
núm.
9,
de
Sort,
amb
referències
cadastrals
respectivament
6074005CG4967S0001ZO i 6474007CG4967S001HO, destinat a la construcció de la nova
Casa-caserna de la Guàrdia Civil,
Atès que l’Edicte d’exposició pública del referit acord va ser publicat al Tauler d’anuncis
oficials de l’Ajuntament, al Diari la Manyana de 10.11.2007 i al BOP núm. 162 de 15.11.2007,
durant el termini de 30 dies, sense que se n’hagi presentat cap al∙legació en contra,
Vista la normativa vigent en matèria de cessions patrimonials, i expressament als articles 49 i
50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels
ens locals, vistos els informes tècnics i jurídics del nou terreny a cedir i la resta de documents
que consten a l’expedient, i atesa la proposta de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament la cessió gratuïta a la Gerència d’Infraestructures i
Equipaments de la Seguretat de l’Estat de la Direcció General de la Policia i la
Guàrdia Civil del Ministeri de l’Interior, en els termes previstos als articles 49 i 50
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals, d’un terreny de 1.709,00 m2 de superfície total, que corresponen a
una porció de 1.340,00 m2 de la finca anomenada Peralada i una porció de 369,00
m2 de la finca anomenada Forn de Gis, totes dos situades al carrer de Joaquim
Sostres, núm. 9, de Sort, amb referències cadastrals respectivament
6074005CG4967S0001ZO i 6474007CG4967S001HO, destinat a la construcció de la
nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil, amb les condicions de destinació i reversió
expressades a l’article 50 esmentat, i explícitament que si el bé no es destina a la
finalitat prevista en el termini de cinc anys i no es manté la destinació durant el termini
de trenta anys següents n’hi haurà prou amb l’acta notarial de constatació de fets,
notificada en forma legal, perquè la reversió produeixi els seus efectes.
2. Trametre l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la
Generalitat de Catalunya i notificar aquest acord a la Gerència d’Infraestructures i
Equipaments de la Seguretat de l’Estat de la Direcció General de la Policia i la
Guàrdia Civil del Ministeri de l’Interior.
3. Efectuar les corresponents anotacions a l’Inventari municipal de béns.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l’escriptura corresponent.
07 Préstec del BBVA per al finançament de la piscina coberta
Exp. F-61/07
Vista la Proposta de l’Alcaldia de ratificar en tots els seus termes la formalització amb
l’entitat Banc Bilbao Vizcaya Argentària d’un préstec per import d’ 1.200.000,00 € atorgat
per la Secretaria d’Estat de Turisme i Comerç amb càrrec al Fons Financer de l’Estat per a la
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Modernització de les Infraestructures Turístiques (FOMIT) i destinat al finançament de les
obres de Construcció de piscina coberta connectada amb el poliesportiu per a especialització
en turisme esportiu, formalització acordada per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort
en sessió de 14 de març de 2008,
Ateses les consideracions exposades pels regidors, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la proposta de l’Alcaldia de ratificar en tots els seus termes la formalització
amb l’entitat Banc Bilbao Vizcaya Argentària d’un préstec per import d’
1.200.000,00 € atorgat per la Secretaria d’Estat de Turisme i Comerç amb càrrec al
Fons Financer de l’Estat per a la Modernització de les Infraestructures Turístiques
(FOMIT) i destinat al finançament de les obres de Construcció de piscina municipal
coberta.
2. Notificar aquest acord al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya als efectes que legalment escaiguin.
3. Fer palès el compromís de tots els Grups polítics municipals de:
- Fer tots els tràmits i gestions possibles per a obtenir més finançament destinat a la
construcció de la piscina coberta, per tal de rebaixar al màxim la quantitat de fons
propis municipals que finalment siguin necessaris per al finançament de les obres.
- Crear una Comissió municipal per tractar la gestió futura del conjunt del Pavelló
d’esports – Piscina coberta.
- Mostrar l’agraïment de la Corporació a la senyora Judith Durano Juanmartí per les
gestions que ha efectuat per a l’obtenció del préstec preferencial atorgat per la
Secretaria d’Estat de Turisme i Comerç.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
08 Romanents del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per l’Escorxador
Exp. F-57/07
Vist el document dels Serveis territorials a Lleida del Departament de Governació i
Administracions Públiques mitjançant el qual es comunica la inclusió al Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya de l’obra de Reforma de l’escorxador municipal i adequació a la
normativa vigent, amb el núm. 2007/1395-UR, un import total d’obra de 284.362,40 € i una
subvenció de 25.000,00 €,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
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1. Acceptar la subvenció de 25.000,00 € atorgada pel Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, dins del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC) i destinada al finançament de l’obra de Reforma de
l’escorxador municipal i adequació a la normativa vigent, amb el núm. 2007/1395-UR.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
09 Abastament d’aigua a Llarvent
Exp. F-48/07
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort en sessió de 14 de gener
de 2008, d’acceptació de la subvenció atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua
(Expedient SV07000824) per import de 145.378,55 € en l’anualitat 2008 per a l’execució de
l’obra Nova captació d’aigua a Llarvent (t.m. Sort), d’acord amb el projecte redactat per
l’enginyer agrònom municipal senyor Guillem Puras Castells, que té un import total
d’execució de 188.635,80 €,
Vist el que es disposa a l’article 152.1.a) del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l’execució de les obres de Nova captació d’aigua a Llarvent (t.m. Sort) pel
sistema d’administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les
obres l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
2. Imputar la despesa de 188.635,80 € a la partida 4-631 del pressupost vigent.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
10 Renúncia d’un regidor
Exp. G-9/08
Vist l’escrit presentat per la senyora Sílvia Prat Gallart, mitjançant el qual presenta la seva
renúncia per motius de caràcter personal del càrrec de regidora de l’Ajuntament de Sort per
la candidatura presentada pel grup Convergència i Unió (CiU), càrrec del que va prendre
possessió el 16 de juny de 2007,
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Atès el que es disposa a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, i a l’article 9.4 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en relació a la
substitució d’un regidor,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de la renúncia del càrrec de regidora presentada per la senyora
Sílvia Prat Gallart, de la candidatura de CiU.
2. Fer constar que el següent component de la candidatura de CiU és el senyor Josep Ma.
Lluís Lladós.
3. Notificar aquest acord a la Junta Electoral Central, per al nomenament del senyor Josep
Ma. Lluís Riba com a regidor de l’Ajuntament de Sort per la candidatura de CiU.
4. Notificar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i a
la Subdelegació del Govern de l’Estat a Lleida, als efectes oportuns.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En nom del Grup municipal de CiU el senyor Sibís agraeix a la senyora Prat la tasca
realitzada, tot indicant que tothom pot entendre les raons que l’han portat a adoptar aquesta
decisió, i demana que la tramitació es faci el més ràpid possible.
11 Projecte de reparcel∙lació del polígon 2 del Pla Parcial Borda de Paisan
Exp. U-11/01
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sort va aprovar inicialment, en sessió de 14 de juny de
2002, el Projecte de Reparcel∙lació del Polígon 2 de Pla Parcial del sector Borda de Paisan,
de Sort, redactat per l’arquitecte urbanista Sr. Ignasi Garcia Pastor i per l’advocat Sr. Carles
Pla Buxó per encàrrec de l’Ajuntament i d’acord amb el que es disposa a l’article 148.3 del
Decret Legislatiu 1/90, de 12 de juliol, pel qual s’aprova la refosa de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística,
Atès que l’Edicte d’exposició pública de l’esmentat acord ha estat publicat al Tauler
d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al Diari Segre de 19.6.2002 i al BOP núm. 76 de
25.6.2002 durant el termini de 20 dies, i s’ha notificat per cèdules als propietaris de finques
incloses a l’àmbit,
Atès que durant el termini d’exposició pública s’han presentat 13 al∙legacions, les quals han
estat examinades pels serveis municipals que han emès el corresponent informe,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres i vistes la normativa
vigent en la matèria i la documentació que consta a l’expedient,
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l'informe emès pels serveis municipals en relació a les al∙legacions
presentades al projecte de reparcel∙lació del polígon II del sector Borda de Paisan,
amb la següent proposta pel que fa a al seva estimació o desestimació:
a) Estimar totalment les al∙legacions: 1.3 a); 2.3 a); 5.3 d); 10.3 i) i 11.3 e).
b) Estimar parcialment les al∙legacions: 5.3 c); 6.3 b); 7.3 b); 10.3.c); 10.3.f), 10.3
h); 10.3 j); 10.3 k) i 11.3 h).
c) Desestimar les al∙legacions: 3.3 a); 3.3 b); 4.3 a); 5.3 a); 5.3 b); 6.3 a); 6.3 c); 7.3
a); 8.3 a); 8.3 b); 9.3 a); 10.3 a); 10.3 b); 10.3 d); 10.3 e); 10.3 g); 10.3 j); 11.3
a); 11.3 b); 11.3 c); 11.3 d); 11.3 f); 11.3 g); 11.3 i); 11.3 j); 11.3 k); 11.3 l); 12.3
a); 12.3 b); 12.3 c); 12.3 d); 12.3 e); 12.3 f); 13.3 a) i 13.3 b).
d) La resta d’al∙legacions dels epígrafs 11, 12 i 13 que són reproducció de les
recollides a l’epígraf 10 tenen el mateix tractament que aquestes últimes.
2. Sol∙licitar al Ministeri de Foment un informe en relació a la connexió amb el Sector
des de la travessia urbana de la carretera N-260.
3. Sol∙licitar al Registre de la Propietat certificats registrals actualitzats de les finques
incorporades al Polígon d’Actuació.
4. Encarregar els treballs de refosa del Projecte de Reparcel∙lació del Polígon 2 de Pla
Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, incorporant les modificacions que
s’indiquen a l’informe tècnic emès.
5. Encarregar els treballs de redacció del Projecte d’Urbanització del Polígon
d’Actuació.
6. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament la formalització de la
reparcel∙lació en escriptura pública i la seva immatriculació al Registre de la Propietat.
En torn d’explicació de vot l’Alcalde indica que el Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural té interès en construir la seva nova seu comarcal als terrenys d’equipaments
d’aquest sector, i que alguns particulars han retirat les seves objeccions al projecte.
12 Recurs Col·legi d’Arquitectes contra aprovació de Pla Especial Pedrera d’Enviny
Exp. U-17/06
Vist l’escrit presentat pel Col∙legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) davant el
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en relació amb el Pla Especial urbanístic
per a la clausura de la pedrera d’Enviny i rebliment controlat amb rebuig d’enderrocs i residus
inerts de construcció, instat per l’empresa Cervós SA, tramitat per l’Ajuntament i aprovat
definitivament per la Comissió territorial d’urbanisme de Lleida, en el qual indica que
l’esmentat Ple es troba mancat del requisit legal que es refereix a l’autorització o signatura de
facultatiu competent, en el present cas un arquitecte,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres, i vista la documentació que
consta a l’expedient,
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Reconèixer que s’ha produït una errada material en la tramitació de l’expedient
d’aprovació del Pla Especial urbanístic per a la clausura de la pedrera d’Enviny i
rebliment controlat amb rebuig d’enderrocs i residus inerts de construcció, instat per
l’empresa Cervós SA.
2. Sol∙licitar a la referida empresa que el document tècnic del Pla sigui signat per un
arquitecte, i trametre’l a la Comissió d’urbanisme de Lleida un cop corregit l’error.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
13 Proposta de nomenament de Jutge de Pau titular
Exp. I-40/07
Vist l’escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel
qual es comunica que està proper a finalitzar el termini de nomenament del Jutge de Pau
titular de Sort, senyor Josep Rabasa Arajol, per la qual cosa el càrrec queda vacant,
Atès que durant el període d’exposició pública de la vacant, publicada al Tauler d’anuncis
oficials de l’Ajuntament i del Jutjat de Pau de Sort i al BOP núm. 162 de 15.11.2007, s’ha
presentat una única candidatura, del senyor Josep Rabasa Arajol per optar a la seva
reelecció,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de proposar al TSJC la designació
com a Jutge de Pau titular de Sort del senyor Josep Rabasa Arajol, persona que ha mostrat la
seva capacitat i que no té cap motiu d’incompatibilitat per al desenvolupament de les funcions
del càrrec, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació del senyor Josep
Rabasa Arajol com a Jutge de Pau titular de Sort.
2. Notificar aquest acord al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Tremp.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
14 Nomenclàtor de nuclis agregats
Exp. U-13/07
Vist l’escrit del Servei de Demarcacions Territorials de la Direcció General d’Administració
Local del Departament de Governació i Administracions Públiques, en el qual es
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comuniquen les discrepàncies existents en els nomenclàtors del Registre d’ens locals de
Catalunya i de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) en relació amb les denominacions dels
següents nuclis agregats del municipi:
Registre ens locals
La Bastida de Sort
Pujal
Saurí

INE
La Bastida
El Pujalt
Seurí

Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, que esmenta les disfuncions
que es poden haver produït en les denominacions d’alguns nuclis pel pas del temps i per les
diferències de dicció entre el català estàndard i pallarès, per la qual cosa es considera
necessari fixar de forma definitiva les denominacions oficials dels esmentats nuclis d’acord
amb el que s’estableix als articles 3 i 4 del Decret 60/2001, de 23 de gener (DOGC 337, de
28 de febrer), pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de
població i les entitats municipals descentralitzades,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la denominació dels següents nuclis agregats:
- La Bastida
- Pujalt
- Seurí
- Llarvent
2. Exposar al públic l’acord adoptat mitjançant edicte publicat al BOP i als nuclis afectats
durant el termini de 30 dies, a l’efecte de presentació d’al∙legacions.
3. Sol∙licitar el dictamen a l’Institut d’Estudis Catalans sobre la correcció lingüística de la
proposta.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
15 Consorci de Govern territorial de Salut del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà
Exp. S-12/08
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la creació de governs
territorials de salut,
Vist el Pacte de Salut per als territoris dels Pallars Jussà i Pallars Sobirà, de data 25 de maig
de 2006, per al qual es preveu la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del
Pallars Jussà - Pallars Sobirà, el qual restarà integrat pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, el Servei Català de la Salut i les entitats locals d’ambdós territoris
de referència que hi vulguin participar, d’acord amb el previst a l’article 2.2 del Decret
abans esmentat,
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Atès que és del interès d’aquesta Corporació la ratificació del Pacte de Salut abans esmentat
i la seva integració en el Consorci del Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà-Pallars
Sobirà, en el qual hi participen altres entitats locals de l’entorn territorial amb l’objectiu
d’assolir un grau adequat d’integració de les competències en l’àmbit de la salut de
l’Administració de la Generalitat i les administracions locals i millorar així la salut de la
població,
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Reglament d’Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/95 de 13 de juny, pel que fa al règim jurídic
dels consorcis i el seu procediment de creació,
Vistes la proposta de la Comissió informativa de sanitat, les competències atribuïdes al
Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, i la resta de documents que
consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar el Pacte de Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà, signat en data 25 de
maig de 2006, el text del qual s’adjunta a la present Acta.
2. Aprovar inicialment la constitució del Consorci del Govern Territorial de Salut del
Pallars Jussà i Pallars Sobirà i els seus Estatuts, el text dels quals s’adjunta a la
present Acta.
3. Aprovar la proposta de pacte entre totes les entitats locals que hi participen en
l’esmentat Consorci, relatiu a l’assignació de ponderació de vot i de representació
local, el text del qual s’adjunta a la present Acta.
4. Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels estatuts, a informació
pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província,
al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la Corporació. Durant aquest
període es podran formular les al∙legacions que es considerin pertinents. Els acords
adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si dins el termini
esmentat no es presenten al∙legacions.
5. Delegar en el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, com a entitat coordinadora,
perquè realitzi la publicació inicial al DOGC i al BOP.
6. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
16 Associació de Museus de l’Alt Pirineu i Aran
Exp. I-11/08
Vist el projecte d’Estatuts de l’Associació de Museus i Equipaments de Patrimoni de l’Alt
Pirineu i Aran, redactats per l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu
i Aran,
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Vist el que es disposa els arts. 313 i ss., en relació al 160, del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, pel que fa al
règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura, favorable a la constitució de la
referida Associació i que considera que per analogia la tramitació ha de ser la de constitució
d’un consorci, i vista la resta de documents que consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la constitució de l’Associació de Museus i Equipaments de
Patrimoni de l’Alt Pirineu i Aran, de la qual l’Ajuntament de Sort té la voluntat de
ser ens promotor, i els seus Estatuts, el text dels quals s’adjunta a la present Acta.
2. Sotmetre l’acord d’aprovació inicial, juntament amb el text dels estatuts, a
informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de
la Província, a un diari de màxima difusió provincial i al tauler d’anuncis de la
Corporació. Durant aquest període es podran formular les al∙legacions que es
considerin pertinents. L’acord d’aprovació i el projecte d’estatuts esdevindran
definitius si dins el termini esmentat no es presenten al∙legacions.
3. Designar el senyor Agustí López i Pla, Alcalde de Sort, com a representant de
l’Ajuntament a la junta directiva de la futura associació.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
17 Compte General de 2006
Exp. F-41/07
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/06
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/06 de diverses partides del pressupost de despeses de
2006 fent aplicació de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de
partides d'ingressos, que proposa l'Alcaldia, amb l'informe previ d’Intervenció, que presenta les
següents modificacions de previsions i de crèdits:

AJUNTAMENT DE SORT
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INGRESSOS

Concepte
282
11200
11201
113
130
399
420

Import
319.000,00 €
2.000,00 €
76.000,00 €
26.000,00 €
30.000,00 €
60.650,00 €
160.000,00 €

TOTAL

673.650,00 €

DESPESES

Funcional Econòmica
0
910
0
912
1
130
1
131
1
210
1
220
1
226
1
230
3
160
41
210
41
411
42
210
43
210
43
220
44
210
44
220
44
460
451
210
451
220
452
210
452
220
454
480
TOTAL

Import
1.800,00 €
17.500,00 €
170.000,00 €
2.500,00 €
35.000,00 €
30.000,00 €
3.500,00 €
9.000,00 €
38.000,00 €
300,00 €
70.000,00 €
50,00 €
4.000,00 €
4.000,00 €
18.000,00 €
9.000,00 €
42.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
14.000,00 €
30.000,00 €
160.000,00 €
673.650,00 €

Vist l'informe favorable d'Intervenció i la documentació que consta en l'expedient, i atès que el
Ple està constituït en Comissió Especial de Comptes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/06, fent aplicació
de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de partides
d'ingressos.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies,
durant els quals i 8 dies més es podran presentar al�legacions. Cas que no se'n
presenti cap, l'aprovació quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap
més acord.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2006
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2006 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, formulada per l'Alcalde,
informada pel secretari-interventor i aprovada per Decret de l'Alcaldia de 28 de març de 2008, i

23

el compte general del expressat pressupost, que consta dels balanços de situació, els comptes de
resultats, els estats de la liquidació dels pressupostos de despeses i d'ingressos, els estats
demostratius de pressupostos tancats, i els estats del romanent de tresoreria i els pressupostaris,
que presenten el següents resums:
AJUNTAMENT DE SORT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006
DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
9
TOTAL

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN.
338.000,00 €
92.000,00 €
430.000,00 €
100.000,00 €
100.000,00 €
200.000,00 €
336.500,00 €
2.000,00 €
338.500,00 €
347.500,00 €
167.500,00 €
515.000,00 €
178.500,00 €
0,00 €
178.500,00 €
150.000,00 €
68.000,00 €
218.000,00 €
1.093.000,00 €
429.500,00 €
1.880.000,00 €

OBLIGACIONS PEND.PAG.
620.455,55 €
0,00 €
432.322,72 € 15.876,57 €
13.615,47 €
0,00 €
357.785,58 €
0,00 €
633.313,46 € 43.225,86 €
107.237,33 €
0,00 €
2.164.730,11 € 59.102,43 €

INGRESSOS
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
9
Total

PREV. INIC
338.000,00 €
100.000,00 €
336.500,00 €
347.500,00 €
178.500,00 €
150.000,00 €
1.093.000,00 €
8.000,00 €
2.551.500,00 €

MODIFICAC.
PREV. DEFIN.
134.000,00 €
472.000,00 €
319.000,00 €
419.000,00 €
60.650,00 €
397.150,00 €
160.000,00 €
507.500,00 €
0,00 €
178.500,00 €
0,00 €
150.000,00 €
0,00 € 1.093.000,00 €
0,00 €
8.000,00 €
673.650,00 € 3.225.150,00 €

DRETS REC.
PEND. COBR.
480.863,91 €
28.032,64 €
419.081,13 €
0,00 €
251.591,87 €
31.306,09 €
428.875,39 €
0,00 €
173.595,83 €
70.183,60 €
59.911,60 €
0,00 €
841.590,94 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
2.655.510,67 €
129.522,33 €

COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació

RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

53.151,52
669.903,94
0,00
166.012,13

2.655.510,67
2.678.857,73
0,00
-23.347,06
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ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
d) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

439.402,87
907.924,20
1.241.419,36
354.896,67
418.001,36

BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
GUANYS DE L’EXERCICI

6. 281.226,68
6. 019.642,18
261.854,50

COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d’exercicis anteriors
RESULTATS DE L’EXERCICI

628.638,84
- 62.779,38
2.041,87
0,00
- 567.901,33

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006

DESPESES
CAP.
1
2
3
4

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
20.000,00 €
0,00 €
20.000,00 €
0,00 €
0,00 €
166.000,00 €
0,00 €
166.000,00 €
36.150,33 € 18.727,27 €
1.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
19,99 €
0,00 €
40.200,00 €
0,00 €
40.200,00 €
0,00 €
0,00 €
TOTAL
227.200,00 €
0,00 €
227.200,00 €
36.170,32 € 18.727,27 €

INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

77.050,00
150.100,00
50,00
227.200,00

MODIFICAC.

0,00
0,00
0,00
0,00

PREV. DEFIN.

77.050,00
150.100,00
50,00
227.200,00
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DRETS REC.

3.365,05
239.212,79
0,00
242.577,84

PEND. COBR.

0,00
222.059,48
0,00
222.059,48

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació

31.135,75
8.180,78
0,00
0,00

III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

242.577,84
36.170,32
0
206.407,52

IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
d) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

867.119,69
204.948,94
5.191,36
566.107,40
101.254,71

V)
BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
PÈRDUA EXERCICI

562.705,74
387.808,40
174.897,34

VI)
COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d’exercicis anteriors
RESULTATS DE L’EXERCICI

174.897,22
0,00
0,12
0,00
174.897,34

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2006
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DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
130.000,00
9.400,00
139.400,00
139.164,66
2
20.000,00
4.500,00
24.500,00
20.545,82
TOTAL
150.000,00
13.900,00
163.900,00
159.710,48

PEND.PAG.
0,00
0,00
0,00

INGRESSOS
CAP.
4
TOTALS

PREV. INIC
150.000,00
150.000,00

MODIFICAC.
PREV. DEFIN.
13.900,00
163.900,00
13.900,00
163.900,00

DRETS REC.
PEND. COBR.
159.628,13
0,00
159.628,13
0,00

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació

III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
3.330,42
0,00
0,00

159.628,13
159.710,48
0,00
-82,35

IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

VII) BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
PÈRDUA EXERCICI

0,00
3.330,42
8.170,06
4.839,64

10.153,40
10.071,05
-82,35

VIII) COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d’exercicis anteriors

-82,35
0,00
0,00
0,00
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RESULTATS DE L’EXERCICI

-82,35

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
TOTALS ACTIU

AJUNTAMENT
P.M. TORRENTILL
P.M. LLAR INFANTS
TOTAL
TOTALS PASSIU
AJUNTAMENT
P.M. TORRENTILL
P.M. LLAR INFANTS
TOTAL
BENEFICI TOTAL DE L'EXERCICI

6.281.226,68
562.705,74
10.153,40
6.854.085,82
6.019.642,18
387.808,40
10.071,05
6.417.521,63
436.564,19

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. TORRENTILL
P.M. LLAR INFANTS
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

-23.347,06
206.407,52
-82,35
182.978,11

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. TORRENTILL
P.M. LLAR INFANTS
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL

418.001,36
101.254,71
4.839,64
524.095,71

A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i atès que el Ple està constituït en Comissió
Especial de Comptes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de l'aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l'exercici de
2006 corresponents a l'Ajuntament de Sort i als Patronats Municipals "Torrentill" i de la
Llar d'Infants.
2. Emetre dictamen favorable com a Comissió Especial de Comptes dels documents
presentats.
3. Aprovar inicialment en els termes i efectes previstos en la Llei d'hisendes locals els
Comptes generals de l'exercici de 2006 corresponents a l'Ajuntament de Sort i dels
Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d'Infants.
4. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals i 8 dies més es podran presentar al�legacions. Cas que no se'n presenti cap, l'aprovació
quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap més acord.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
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18 Augment salarial del personal per a 2008
Exp. P-4/08
Atès el que es disposa al Conveni del personal de l’Ajuntament en relació amb l’augment
salarial aplicable a l’any 2008, segons el qual s’aplicarà l’augment de l’IPC de l’any anterior
a Catalunya, que durant el 2007 va ser del 4,3%,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Augmentar un 4,3% en relació a la massa salarial bruta del 2007 les retribucions del
personal municipal i dels Patronats municipals amb més d’un any d’antiguitat.
2. Notificar aquest acord a les gestories responsables de la confecció de les nòmines.
3. Facultar a l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
19 Pressupost de 2008
Exp. F-20/07
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2008 de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals Torrentill i de la
Llar d’Infants, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

461.000,00 €
300.000,00 €
311.000,00 €
472.000,00 €
179.000,00 €
60.000,00 €
1.410.000,00 €
1.201.000,00 €
______________
TOTALS 4.394.000,00 €

DESPESES
791.000,00 €
616.000,00 €
14.000,00 €
533.000,00 €
2.375.000,00 €
65.000,00 €
______________
4.394.000,00 €

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS
Capítol 1

DESPESES
25.000,00 €
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Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 9

10.050,00 €
80.100,00 €
50,00 €
______________
TOTALS
90.200,00 €

64.000,00 €
1.000,00 €
200,00 €
______________
90.200,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 7

DESPESES
225.000,00 €
30.000,00 €

245.000,00 €
10.000,00 €
______________
TOTALS
255.000,00 €

_____________
255.000,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS

DESPESES

100.000,00 €

100.000,00 €

Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Sibís, Eduard Faurat, Anglada, Colom, Gallardo i
Prat, i 3 abstencions, dels senyors Marc Faurat, Juangran i Meneses, dels 10 membres presents
del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar el Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació
de llocs de treball per a l'exercici de 2008 de l’Ajuntament de Sort i dels Patronats
Municipals "Torrentill" i de la Llar d’Infants.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions.
3. Considerar elevat a definitiu l'acord d'aprovació sense necessitat d'adoptar-ne cap més, si
durant l′esmentat termini no es produeixen reclamacions.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
20 Aprofitament de pastures 2008
Exp. M-17/07
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES
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(Exp. PSO 23/08)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments de
pastures corresponents a l’any 2008 a la forest amb núm. d’elenc 124, anomenada “Bosc,
Plans i Pelaguda”, de Montardit de Dalt, l’objecte de la qual és la d’adjudicar un
aprofitament de pastures per a ús veïnal per licitació per a 40 caps de bestiar oví i 50 de
bestiar boví, amb una taxació base de 71,40 € i un preu índex de 89,25 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament al Sr. Joan Salvadó Sabarich l’aprofitament de pastures de
l’any 2008 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”, per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a la secció d’Ordenació i Gestió de
Recursos Forestals del DMH.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i
fer totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CUP 185 – ROQUES DE LA BASTIDA – PASTURES

(Exp. PSO 100/08)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments de
pastures corresponents a l’any 2008 a la forest amb núm. d’elenc 185, anomenada “les
Roques de la Bastida”, de la Bastida, l’objecte de la qual és la d’adjudicar un aprofitament
de pastures per a ús veïnal per licitació per a 30 caps de bestiar boví i 20 de bestiar equí, i
una taxació base de 67,20 € i un preu índex de 84,00 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament a la Sra. Rosa Solanes Arnau l’aprofitament de pastures de
l’any 2008 de la CUP 185, “la Roques de la Bastida”, per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l’interessat, als veïns de la Bastida i a la secció d’Ordenació
i Gestió de Recursos Forestals del DMH.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
21 Assumptes de tràmit i administratius
TARRAGONA CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016
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Exp. S-2/08
Vist l’escrit del senyor Xavier Tudela, president de l’organització Tarragona 2016,
Candidatura de Catalunya a la Capital Europea de la Cultura 2016, en el que s’esposen els
arguments en defensa d’aquesta candidatura, que d’acord amb el que es disposa a la
reglamentació de la designació de les capitals europees de la cultura vàlida per al període
2005-2019, a l’Estat espanyol li correspondrà la capitalitat de l’esmentat any,
Atès que la referida candidatura ha obtingut el recolzament dels cinc grups polítics presents
al Consistori municipal tarragoní i de tots els grups del Parlament de Catalunya,
A proposta de la Comissió informativa de cultura,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Expressar el suport de l’Ajuntament de Sort a la designació de Tarragona com a
Capital Europea de la Cultura 2016.
2. Expressar la voluntat de l’Ajuntament de Sort de col∙laborar amb la candidatura de
Tarragona 2016.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CRITERIS PER A L’EMPADRONAMENT D’ESTRANGERS
Exp. S-6/08
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de reclamar la unificació dels
criteris emprats pels ajuntaments en la gestió de l’empadronament d’immigrants, necessitat
posada de manifest a l’informe extraordinari adreçat pel Síndic de Greuges al Parlament de
Catalunya sobre la gestió municipal de l’empadronament dels immigrants per la disparitat de
criteris emprats, que ve determinada per la manca de regulació comuna o per la diferent
interpretació de la normativa vigent,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Reclamar al Govern de la Generalitat l’adopció de les mesures i de les gestions que
siguin necessàries per permetre unificar els criteris que els ajuntaments han d’emprar
en la gestió de l’empadronament d’immigrants davant els organismes corresponents.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CESSIÓ DE TERRENY AL DARP
Exp. M-10/08
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Atès que el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR) de la
Generalitat de Catalunya ha sol∙licitat a l’Ajuntament la cessió d’un terreny apte per a
l’edificació de la nova seu comarcal del Pallars Sobirà de l’esmentat Departament,
A proposta de les Comissions informatives de governació i d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sort d’iniciar l’expedient de cessió d’un
terreny al DAAR, requerint als serveis municipals corresponents l’emissió dels
pertinents informes.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
SEPARATES NÚM. 1 i 2 DE LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA COBERTA
Exp. F-48/04
Vist el projecte bàsic i d’execució de l’obra de construcció d’una Piscina Municipal Coberta,
redactat per l’arquitecte municipal senyor Christian Lladós Gallart, amb un import total
d’execució de 4.768.768,17 € i aprovat definitivament després de la tramitació corresponent,
Vistes les separates núm. 1 i 2 derivades del projecte esmentat, amb un import total
d’execució per contracta de 820.914,55 € i 955.910,28 € respectivament, redactades per
l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, per atendre els requeriments de la
normativa de tramitació del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’Esports, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la separata núm. 1 de l’obra de construcció d’una Piscina Municipal
Coberta, amb un import total d’execució per contracta de 820.914,55 €.
2. Aprovar la separata núm. 2 de l’obra de construcció d’una Piscina Municipal
Coberta, amb un import total d’execució per contracta de 955.910,28 €.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
MILLORA CARRETERES LV-5222 I LV-5224 PER VOLTA CICLISTA ESPANYA
Exp. S-14/08

33

Vist el recorregut de la 8a Etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya 2008, que tindrà lloc el
diumenge 7 de setembre entre Andorra (Escaldes – Engordany) i el Pla de Beret, que preveu
el pas pel que s’anomena Alt d’Enviny, de 2a categoria i 1.220 metres d’altitud, que en
realitat és un punt de la carretera LV-5222 entre Enviny i Pujalt proper al Serrat de la Mare
de Déu,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’esports, que reflecteix l’acord de tots els
grups municipals de reclamar a la Diputació de Lleida, titular de la referida carretera, la
reparació de la calçada pel mal estat del ferm entre Enviny i la discoteca Roc-Dur, atès que
és utilitzada diàriament entre altres usuaris pel transport escolar, que es pot donar molt mala
imatge a un esdeveniment de tanta transcendència als mitjans de comunicació,
Atesa l’aportació del senyor Meneses que reclama aprofitar l’oportunitat de la Vuelta per
promocionar el turisme al municipi,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Requerir a la Diputació de Lleida, titular de la carretera LV-5222, la rehabilitació del
tram entre Enviny i la carretera N-260.
2. Demanar al Patronat de Turisme Ara Lleida l’aprofitament de l’esdeveniment de la
Vuelta Ciclista a Espanya 2008 i el seu pas pel Pallars Sobirà per fer una promoció
intensiva del turisme a la comarca.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
12 Precs i preguntes
El senyor Juangran indica que la Societat de la Muntanya de Llessui, titular del tram de la pista
Llessui – Espot que travessa la dita Muntanya, vol corregir el pas d’expedicions de vehicles totterreny per la seva propietat, atès que espanten les vaques, ovelles i égües que hi pasturen i es
generen situacions de perill,, i demana la col∙laboració dels serveis municipals per a fer-ho, al
que el secretari exposa el procediment d’atorgament de l’autorització municipal que en cap cas
inclou l’autorització de pas pel camí particular. El Ple ACORDA trametre a la Societat de la
Muntanya de Llessui les sol∙licituds de pas d’expedicions de vehicles tot-terreny que afectin la
pista que travessa la Muntanya.
El senyor Meneses demana el compromís de tenir tota la documentació del Ple amb més
anticipació que en l’actualitat, al que l’Alcalde respon que es tractarà de proporcionar-la entre 5
i 7 dies abans.
El senyor Meneses expressa l’agraïment a la resta de la Corporació, i expressament al regidor
de cultura, i al treballador senyor Rosendo Manrique per l’atenció dispensada al grup
d’investigadors d’assumptes culturals del Pallars Sobirà en la seva recerca, treballs que
considera que beneficien la comarca, al que l’Alcalde respon que agraeix el comentari i
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manifesta que la seva voluntat és sempre la de sumar esforços.
Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió a l’hora indicada a
l’encapçalament i, com a secretari, estenc aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el
que s'hi ha tractat i els acords presos.
Vist i plau
L’Alcalde
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