ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

12 de febrer de 2015
de 21 00 h a 22 10 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-9/15
Ple 15/1

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Carles Vives Agurruza

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

(arriba al punt 2.6)

(arriba al punt 2.2)
(arriba al punt 2.4)

secretari

Excusa l’absència
Sr. Miquel Tuneu García

El senyor 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

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Ratificació de convenis
Renovació de la Junta rectora del Patronat de la Llar d’Infants
Compte general de l’exercici de 2014
Adhesió al Consorci Leader Pirineu Occidental i nomenament de representant
Modificació dels Estatuts del Consorci Localret
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
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01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 18 de novembre de 2014, que
s'aprova per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Ratificació de convenis
Exp. I-34/14, I-34/15
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
GENCAT/DAAM * NOVACIÓ ARRENDAMENT 1A PLANTA CASA CONSISTORIAL

Exp. M-1/15 * Conveni 20/2014
Vist el model de contracte tipus de la Generalitat de Catalunya, a signar per a la formalització
de la novació de la cessió en arrendament a la Generalitat de la 1a planta i una porció de la 2a
planta de la Casa Consistorial, destinada a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, en les mateixes condicions existents fins a
l’actualitat,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del contracte tipus de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
qual es formalitzarà la novació de la cessió en arrendament a la Generalitat de la 1a
planta i una porció de la 2a planta de la Casa Consistorial, destinada a l’Oficina
Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural, en les mateixes condicions existents fins a l’actualitat.
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 contracte, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Josep Colom Prió.
DIPUTACIÓ DE LLEIDA * CARTOGRAFIA D'URBANA E. 1:1000 i 1:5000
Exp. I-13/15 * Conveni 24/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el president de la Diputació de Lleida, per a
formalitzar la posada a disposició de l’Ajuntament de la cartografia digital a escales 1:5000 i
1:1000, i el bolcat i adequació del parcel·lari cadastral dels nuclis del terme municipal,
Amb els vots a favor dels 8 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 Diputació de
2
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Lleida, mitjançant el qual es formalitza la posada a disposició de l’Ajuntament de la
cartografia digital a escales 1:5000 i 1:1000, i el bolcat i adequació del parcel·lari
cadastral dels nuclis del terme 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.

MIRÓ PASTÓ, ALEXANDRE * PASSAMÀ AL PALLER DE JAN DE NOIA MONT.DALT

Exp. S-8/15 * Conveni 25/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Alexandre Miró Pastó, per a formalitzar la
col·locació d’una barana a la façana del Paller de Jan de Noya, de Montardit de Dalt,
Amb els vots a favor dels 8 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 senyor
Alexandre Miró Pastó, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part
per a la col·locació d’una barana a la façana del Paller de Jan de Noya, de Montardit de
Dalt.
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 el senyor Antoni de Pàdua Tomàs Roca.
DIPUTACIÓ LLEIDA * PLA EXTRAORDINARI ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2014

Exp. I-13/15 * Conveni 26/2014
Vista la Resolució de l’Alcaldia, per la qual s’ordena l’adhesió de l’Ajuntament de Sort al
conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, mitjançant el qual
s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2014, i es sol·licita a la
Diputació el pagament de 104.204,34 € per compte dels crèdits que l’Ajuntament té amb la
Generalitat del Fons de Cooperació Local a 30 de setembre de 2014,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar expressament la Resolució de l’Alcaldia de 10.12.2014, per la qual s’ordena
l’adhesió de l’Ajuntament de Sort al conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i
la Diputació de Lleida, mitjançant el qual s’estableix el Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local 2014.
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.
3

PLE 2015-01 = 12 febrer 2015.docx

SUBIRÀ POL, PERE * LLOGUER LOCAL BIBLIOTECA
Exp. I-1/14 * Conveni 27/2014
Vist el contracte signat el 30 de desembre de 2014 amb el senyor Pere Subirà Pol, per a
formalitzar l’arrendament del local situat als baixos de l’avinguda de la Diputació, núm. 20, de
Sort, destinat a l’ús de biblioteca,
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 conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el senyor Pere
Subirà Pol, mitjançant el qual es formalitza l’arrendament del local situat als baixos de
l’avinguda de la Diputació, núm. 20, de Sort, destinat a l’ús de biblioteca.
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 el senyor Eduard Faurat Prat.
DIPUTACIÓ LLEIDA * RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE TAXES

Exp. I-29/15 * Conveni 29/2014
Vist l’esborrany d’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que
l’Ajuntament de Sort té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de determinats
ingressos de dret públic, que s’estableixen, el contingut, l’abast i les condicions de la delegació,
i altres aspectes relacionats,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats que
l’Ajuntament de Sort té atribuïdes en matèria de recaptació en via executiva de
determinats ingressos de dret públic, que s’estableixen, el contingut, l’abast i les
condicions de la delegació, i altres aspectes relacionats.
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′esborrany de l’esmentat
acord, còpia del qual s’adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL * SERVEI D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES 2014

Exp. S-14/14 * Conveni 30/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
formalitzar el desenvolupament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones per al 2014,
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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 la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada
part per al desenvolupament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones per al 2014.
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 * CAMP DE TREBALL VIU LO RIU AL PALLARS
Exp. S-1/15 * Conveni 2/2015
Vist el conveni signat el 23 de gener de 2015 amb el senyor Lionel Pla Ballabriga, que actua en
nom de l’Associació Esportiva Pallars en la seva condició de director general d’aquest, per a
formalitzar el compromís de col·laboració en el camp de treball anomenat Viu lo riu al Pallars,
sobre temàtica històrica, cultural i esportiva, com a manifestació d’intencions,
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’Associació
Esportiva Pallars, mitjançant el qual es formalitza el compromís de col·laboració en el
camp de treball anomenat Viu lo riu al Pallars, sobre temàtica històrica, cultural i
esportiva, com a manifestació d’intencions.
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.

03 Renovació de la Junta rectora del Patronat de la Llar d’Infants
Exp. S-50/14
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’ensenyament de designar la senyora Mònica
Vázquez Solé, que ha estat proposada pels pares i mares d’alumnes per a substituir la senyora
Mariona Lloret Capdevila, com a nou vocal de la Junta Rectora del Patronal municipal de la
Llar d’infants dels tres que, d’acord amb el que es disposa als Estatuts del Patronat, representen
als pares i mares d’alumnes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Designar la senyora Mònica Vázquez Solé com a vocal de la Junta Rectora del Patronal
municipal de la Llar d’infants en representació dels pares i mares d’alumnes.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Direcció de la Llar d’infants.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
5
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necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

04 Compte general de l’exercici de 2014
Exp. F-10/15
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2014
Atès que la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2014 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, que incorpora les modificacions
pressupostàries aprovades durant l’exercici i amb les correccions no substancials introduïdes
després de la fiscalització efectuada per l’empresa Absis, empresa gestora de l’aplicació
informàtica, liquidació formulada per l'alcalde, informada pel secretari-interventor i aprovada
per Decret de l'Alcaldia de 5 de febrer de 2015, i 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 següent resum:
•

AJUNTAMENT DE SORT

I) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

1
781.000,00
2
35.000,00
3
214.200,00
4
602.500,00
5
71.000,00
6
1,00
7
182.453,00
9
2,00
Total
1.886.156,00
DESPESES
CAPÍTOL

1
2
3
4
6
9
Total

CRÈDIT INIC.

596.260,00
530.000,00
20.000,00
166.000,00
207.597,80
355.000,00
1.874.857,80

MODIFICACIONS

105.000,00
0,00
0,00
130.560,56
10.000,00
0,00
60.978,99
0,00
306.539,55
MODIFICACIONS

30.687,11
257.274,58
0,00
121.126,61
-102.548,75
0,00
306.539,55

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

PREVISIÓ DEF.

DRETS RECON.

886.000,00
35.000,00
214.200,00
733.060,56
81.000,00
1,00
243.431,99
2,00
2.192.695,55

1.075.058,93
17.944,51
408.720,84
360.989,39
87.512,49
3.000,00
57.413,51
0,00
2.010.639,67

CRÈDITS DEF.

OBLIG. RECON.

626.947,11
787.274,58
20.000,00
287.126,61
105.049,05
355.000,00
2.181.397,35

585.335,02
776.614,81
13.087,61
246.767,47
97.757,25
146.920,34
1.866.574,46

PENDENT COBR.

0,00
0,00
192.668,35
0,00
54.852,40
0,00
1.575,00
0,00
249.095,75
PENDENT PAG.

0,00
130.367,48
0,00
10.162,50
40.941,51
0,00
181.563,45

5.846.560,16
5.835.814,54
10.745,62
6

PLE 2015-01 = 12 febrer 2015.docx

III) COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

-202.651,31
198.415,61
15.073,28
0,00
10.745,62

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

2.010.639,67
1.866.574,46
0,00
144.065,21

V) 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

2.662.212,49
1.357.502,41
1.093.990,03
398.333,15
2.000.366,96

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

102.866,55
613.868,62
134.792,71
532.934,50

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"

I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

4
20.050,00
5
130.050,00
9
50,00
Total
150.150,00
DESPESES
CAP.

1
2
3
4
Total
II)

CRÈDIT INIC.

100.000,00
50.000,00
50,00
100,00
150.150,00

MODIFICACIONS

103.126,61
0,00
0,00
103.126,61
MODIFICACIONS

4.285,00
15.715,00
0,00
0,00
20.000,00

PREVISIÓ DEF.

123.176,61
130.050,00
50,00
253.276,61
CRÈDITS DEF.

104.285,00
65.715,00
50,00
100,00
170.150,00

DRETS RECON.

118.098,48
31.848,47
0,00
149.946,95
OBLIG. RECON.

104.283,58
65.644,55
0,00
0,00
169.928,13

PENDENT COBR.

0,00
22.957,80
0,00
22.957,80
PENDENT PAG.

0,00
16.177,20
0,00
0,00
16.177,20

BALANÇ DE SITUACIÓ
7
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a) Total actiu
b) Total passiu
RESULTATS DE L’EXERCICI

363.863,15
482.923,93
-119.060,77

III)
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

-116.898,71
-2.162,06
0,00
0,00
-119.060,77

IV)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
V)
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
VI)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació
•

149.946,95
169.928,13
0,00
-19.981,18

1.337.999,95
259.958,07
20.251,83
1.097.345,49
948,22

95.951,46
19.380,75
0,00
-18.004,91

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS

I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

MODIFICACIONS

4
180.100,00
Total
180.100,00
DESPESES
CAPÍTOL

1
2
Total

PREVISIÓ INIC.

140.000,00
25.100,00
165.100,00

0,00
0,00
MODIFICACIONS

300,00
-300,00
0,00

II)
BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
8

PREVISIÓ DEF.

180.100,00
180.100,00
PREVISIÓ DEF.

140.300,00
24.800,00
165.100,00

DRETS RECON.

PENDENT COBR.

100.215,78
100.215,78
DRETS RECON.

0,00
0,00
PENDENT COBR.

139.078,46
12.215,28
151.293,74

0,00
1.697,34
1.697,34

9.252,86
PLE 2015-01 = 12 febrer 2015.docx

b) Total passiu
RESULTATS DE L’EXERCICI

60.330,82
-51.077,96

III)
COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

-51,077,96
0,00
0,00
0,00
-51,077,96

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

100.215,78
151.293,74
0,00
-51.077,96

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

0,00
9.981,56
7.785,19
0,00
-2.196,37

0,00
8.045,31
0,00
0,00

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS

BALANÇ DE SITUACIÓ
Totals actiu

Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d’Infants
TOTAL
Totals passiu
Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d’Infants
TOTAL
BENEFICI TOTAL DE L’EXERCICI

5.846.560,16
363.863,15
9.252,86
6.219.676,17
5.846.560,16
482.923,92
60.330,92
6.219.676,17
-159.393,11

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
Ajuntament
Patronat Municipal Torrentill

144.065,21
-19.981,18

9
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Patronat Municipal Llar d’Infants
RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

-51.077,96
73.006,07

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
Ajuntament
Patronat Municipal Torrentill
Patronat Municipal Llar d’Infants
RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

2.000.366,96
948,22
-2.196,40
1.999.118,81

A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i atès que el Ple està constituït en Comissió
Especial de Comptes,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 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 2014 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 2014 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.
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.

05 Adhesió al Consorci Leader Pirineu Occidental i nomenament de representant
Exp. I-1/15
Vist el Decret de 16 de gener de 2015, pel qual s’autoritza l’adhesió de l’àmbit territorial del
municipi de Sort al Consorci GAL Leader Pirineu Occidental,
Atès que, d’acord amb allò que es disposa a la normativa del Consorci, l’Ajuntament de Sort en
serà membre, per la qual cosa cal adoptar l’acord d’adhesió i incorporació,
Vist el que es disposa als articles 313 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, 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. Ratificar expressament el Decret de l’Alcaldia de 16 de gener de 2015, pel qual
s’autoritza l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Sort al Consorci GAL Leader
Pirineu Occidental.
2. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Sort d’adherir-se al Consorci Ceder PallarsRibagorça.
3. Aprovar inicialment la integració al Consorci Ceder Pallars-Ribagorça, així com els
Estatuts pels quals s’haurà de regir.
4. Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública durant el termini de trenta dies, a
efectes de la presentació d’al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels
anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província de Lleida, al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis de la corporació.
5. Nomenar com a representants de l’Ajuntament de Sort al Consorci els senyors Eduard
Faurat Prat, 1r tinent d’alcalde, i Flòrido Dolcet Esteve, regidor delegat de l’Àrea de
promoció econòmica.
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.

06 Modificació dels Estatuts del Consorci Localret
Exp. E-10 /15
Vista la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, del que forma
part l’Ajuntament de Sort com a ens consorciat, proposta aprovada per l’Assemblea General
de l’esmentat Consorci en sessió plenària de 27 de novembre de 2014,
Vistos els acords adoptats per l’Assemblea General del Consorci Localret en la dita sessió
de 27 de novembre últim, amb el detall de les modificacions introduïdes als Estatuts,
Atès que les esmentades modificacions s’ajusten al què es disposa a les Lleis 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, i 15/2014, de 16 de
setembre, de racionalització del sector públic, i d’altres mesures de reforma administrativa,
Atès que al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis dels ens locals, es disposa que la modificació dels Estatuts d’un consorci ha de ser
acordada prèviament pel seu òrgan de govern i ratificada pels ens consorciats, amb un acord
adoptat amb les mateixes formalitats que per a la seva aprovació (article 322), i que els acords
per a aprovar i modificar els Estatuts dels consorcis s’han d’adoptar amb el vot favorable de la
majoria absoluta de membres de la corporació,
Atès que l’acord d’aprovació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci
Localret ha estat sotmès al tràmit d’informació pública, de forma conjunta, durant el termini
de trenta dies, mitjançant anunci inserit el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6770, de 15 de setembre de 2014,
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Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, 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 modificació dels Estatuts del Consorci local Localret,
acordada per l’Assemblea General de l’esmentat Consorci en sessió plenària de 27
de novembre de 2014, en els termes que consten a l’expedient.
2. Traslladar aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i als efectes
escaients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

07 Mocions al Ple
Exp. G-1/14, G-1/15
L’alcalde presenta a la consideració del Ple la consideració de 2 mocions presentades amb
posterioritat a la reunió de Comissions informatives per la senyora Imma Ricart, regidora del
Grup d’IpS-PM. Per unanimitat dels assistents s’aprova prendre-les en consideració.
Es presenten a la consideració del Ple les següents Mocions:

AMI * AUTOINCULPACIÓ DE CÀRRECS ELECTES PEL 9-N
Exp. S-34/14
Vista la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència i presentada
pel Grup municipal de CiU, per manifestar que els regidors que voten a favor van participar
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumeixen totes les
responsabilitats que se’n puguin derivar i admeten ser coautors de les accions que s’imputin
al president de la Generalitat de Catalunya i a altres membres del Govern, derivades de
l’organització i l’execució del citat procés democràtic, pel que representa de persecució
política per part de la Fiscalia com a braç executor de l’Estat, en una clara
instrumentalització de l’estat de Dret al marge de consideracions jurídiques,
Amb 9 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís,
Colom i Ricart, i 1 abstenció, del senyor Tomàs, dels 10 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i presentada pel Grup municipal de CiU, per manifestar l’autoinculpació en
els actes de la jornada del 9N, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya, als efectes corresponents, al
Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’AMI.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
12
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necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

COMUNITAT SANT EGIDI * CIUTATS CONTRA LA PENA DE MORT
Exp. S-1/14
Vista la Moció proposada per la Comunitat de Sant Egidi i presentada pel Grup municipal
de CiU, per la qual es declara que la vila i el municipi de Sort s’afegeixen a la iniciativa de
la Comunitat Sant Egidi “Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena de mort”, amb els
compromisos que s’hi detallen,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada per la Comunitat de Sant Egidi i presentada pel Grup
municipal de CiU, per la qual es declara que la vila i el municipi de Sort s’afegeixen
a la iniciativa de la Comunitat Sant Egidi “Ciutats per la vida/Ciutats contra la pena
de mort”, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Comunitat Sant Egidi.
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.

REGIDORA RICART (GRUP IPS-PM) * IRREGULARITATS FIRA DE TARDOR
Exp. E-15/14
Vista la Moció presentada per la regidora Imma Ricart, del Grup municipal IpS-PM, per
reclamar que l’Ajuntament de Sort, com a organitzador de la Fira de Tardor, exerceixi la seva
responsabilitat institucional de vetllar per què no es produeixin irregularitats comercials en la
venda de formatges dits artesanals, atès que representa una competència deslleial als veritables
productors artesanals, un engany al consumidor, un problema de salut pública i pot
comprometre la continuïtat de la Fira,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada per la regidora Imma Ricart, del Grup municipal IpS-PM,
per vetllar per què no es produeixin irregularitats comercials en la venda de formatges
artesanals a la Fira de Tardor, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Aprovar les mesures de control i verificació de les sol·licituds de participació a la Fira
de Tardor presentades per comercialitzadors de formatges artesanals que siguin
necessàries, inclosa la consulta a l’ACREFA, per evitar la participació dels qui no
siguin efectivament productors de formatges artesanals.
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.
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REGIDORA RICART (GRUP IPS-PM) * ILP DE PAH POBRESA ENERGÈTICA
Exp. S-9/15
Vista la Moció proposada per la Candidatura d’Unitat Popular de Sort i presentada per la
regidora Imma Ricart, del Grup municipal d’ IpS-PM, de suport a la Iniciativa Legislativa
Popular que presenten l’Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de
Catalunya i l’Aliança contra la Pobresa Energètica, per implementar mesures urgents per fer
front a l’emergència en matèria d’habitatge i a la pobresa energètica, a petició de la Plaforma
d’Afectats per la Hipoteca del Pallars,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Ratificar els acords adoptats anteriorment per l’Ajuntament en aquesta matèria, per fer
front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica que s’han estès com a
conseqüència de la greu, profunda i duradora crisis econòmica, financera i social dels
darrers anys.
2. Aprovar la Moció presentada per la regidora Imma Ricart, còpia de la qual s’adjunta a
la present acta, donant suport a la proposta d’Iniciativa Legislativa Popular per fer
front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada per l’Observatori
DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l’Aliança contra la
Pobresa Energètica.
3. Habilitar espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la
recollida de signatures de la ILP.
4. Concovar la Taula sobre pobresa energètica i la Taula d’habitatge per proposar
l’organització d’actes i accions de difusió i suport a la ILP.
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.

REGIDORA RICART (GRUP IPS-PM) * SOLUCIÓ BIBLIOTECA COMARCAL
Exp. I-4/15
Vista la Moció proposada per la Candidatura d’Unitat Popular de Sort i presentada per la
regidora Imma Ricart, del Grup municipal d’ IpS-PM, per reclamar la solució més ràpida
possible a la ubicació definitiva de la Biblioteca de Sort, i presenta un llistat de 711 signatures
presentades via Internet, que l’Alcalde secunda indicant que la Moció posa de manifest una
necessitat social i recolza l’acció del grup de govern de la Corporació, que la Biblioteca és
municipal però dóna servei a la comarca, que la ubicació sota el Castell és molt desafortunada,
i que s’ha contactat amb els serveis tècnics del Consell Comarcal per valorar la possibilitat
d’ubicar la Biblioteca al nou edifici de serveis del Consell, que ell sempre ha donat informació
sobre aquest assumpte, fent veure que a la ubicació proposa no hi hauria problemes de
superfícies però sí que hi pot haver problemes d’alçades, i convida al Grup d’IpM-PM a
continuar participant en aquest assumpte,
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. Aprovar la Moció proposada per la Candidatura d’Unitat Popular de Sort i presentada
per la regidora Imma Ricart en relació amb la ubicació definitiva de la Biblioteca
pública de Sort, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
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.

08 Assumptes de tràmit i administratius
ESTAT DE COMPTES DEL 51è RAL·LI DE LA NOGUERA PALLARESA
Exp. S-36/14
Es dóna compte al Ple de la liquidació i estat de comptes del 51è Ral·li Internacional de la
Noguera Pallaresa, amb un import total d’ingressos i despeses de 14.852,53 €, que inclou una
aportació municipal de 2.012,53 €,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la liquidació i estat de comptes del 51è Ral·li Internacional de la Noguera
Pallaresa.
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.

09 Precs i preguntes
A pregunta d’un regidor, l’alcalde informa al Ple que demà dissabte, dia 13, visitarà Sort el
president de la Generalitat, M. H. Senyor Artur Mas, amb la consellera d’Ensenyament,
senyora Irene Rigau, i el president de la Diputació de Lleida, senyor Joan Reñé, per tal
d’inaugurar l’Escola, i que durant els actes se’ls ensenyarà l’assaig que faran un grup
d’alumnes de La Passa de Carnaval al pati escolar, i aprofita l’ocasió per convidar a tothom
a assistir-hi als actes.

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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