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

12 de gener de 2006
de 1000 h a 1130 h
Sala de Reunions de l’Ajuntament de Sort
extraordinari i urgent
G-1/06
Ple 06/01

Hi assisteixen
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu i Abella
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Miquel M. Bretcha i Vivó
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sr. Rosendo Manrique Manrique

alcalde
1r tinent d’alcalde
2n tinent d’alcalde
regidor
regidor
secretari

Justifiquen la seva absència
Sra. Eva Lluvich Segarra
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Núria Comes i Pon

regidora
regidor
regidora

No assisteix
Sr. Josep Cases Calvet

regidor

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
10
11

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Aprovació de la urgència de la sessió
Moció de suport a l’Estatut de Catalunya
Modificació puntual de les NNSSP al sector del Raval
Modificació puntual del Pla Especial UA8, “els Salancons”
Punt d’Informació Juvenil – Casa Xorret
Ratificació de convenis
Projecte d’adequació de l’Escorxador Municipal
Sol·licitud d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
Creació d’un tanatori-sala de vetlla municipal
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
1

01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 4 de novembre de 2005, que
s’aprova amb el vot a favor dels senyors López, Guiu, Manrique i Bretcha, i l’abstenció
del senyor Díaz. El Senyor Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d’Actes.

02 Aprovació de la urgència de la sessió
El senyor Alcalde exposa que la Subdelegació del Govern de la Generalitat a l’Alt
Pirineu i a l’Aran ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sort l’aprovació urgent d’una moció
de suport a la proposta de nou Estatut de Catalunya que fou aprovada pel Parlament de
Catalunya el darrer mes de setembre.
Tot i que s’havia previst celebrar sessió plenària de l’Ajuntament de Sort a mitjans o
finals del darrer mes de desembre per tractar aquest i altres assumptes, l’accident del
senyor Vives, secretari de la Corporació, que l’ha incapacitat temporalment per a
l’exercici de les seves tasques, va obligar a endarrerir la projectada sessió, per la qual
cosa l’Alcalde ha convocat la present.
Els membres presents aproven per unanimitat la urgència de la sessió.

03 Moció de suport a l’Estatut de Catalunya
Exp. I-3/06
Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU a instància de l’Associació
Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de Catalunya sobre l’expressió de
suport del món municipal català a la proposta de nou Estatut de Catalunya que fou
aprovada en sessió plenària del Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de
2005 i que ha iniciat la seva tramitació davant les Corts Generals per ser aprovat com a
llei orgànica i posteriorment votat en referèndum pel poble de Catalunya.
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Donar suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya aprovat en el Ple del
Parlament de Catalunya en sessió de 30 de setembre de 2005 com a Proposició
de llei orgànica a trametre a les Corts Generals per a la seva tramitació.
2. Divulgar i donar a conèixer el projecte d’Estatut a la ciutadania.
3. Convidar les entitats socials del municipi a donar suport a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya.
4. Instar les forces polítiques amb representació al Congrés dels Diputats i el Senat
a aprovar la proposta de nou Estatut emanada per una àmplia majoria del
Parlament de Catalunya.
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5. Traslladar aquesta moció a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern
espanyol, a la Presidència del Congrés de Diputats i al Ministeri
d’Administracions Públiques.
6. Facultar l’Alcalde per fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

04 Modificació puntual de les NNSSP al Sector del Raval
Exp. U-21/05
Vist el document tècnic de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal al Polígon d’Actuació del Raval, de Sort, redactat pels Serveis
Tècnics de l’Ajuntament de Sort,
Atès que l’esmentat document fou aprovat inicialment en sessió plenària de
l’Ajuntament de Sort de data 4.11.2005, i que posteriorment fou sotmès al tràmit
reglamentari d’informació publica, mitjançant exposició al tauler d’anuncis oficials de
l’Ajuntament i publicació al Butlletí Oficial de la Província (núm. 164, 1.12.2005), i
que en aquest període no s’ha presentat cap al·legació,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb el vot a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal al Polígon d’Actuació del Raval, de Sort.
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la
seva aprovació definitiva, si escau.
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.

05 Modificació puntual del Pla Especial UA8, “els Salancons”
Exp. U-22/05
Vist el document tècnic de Modificació puntual del Pla Especial UA8, “els Salancons”,
de Sort, redactat pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort,
Atès que l’esmentat document fou aprovat inicialment en sessió plenària de
l’Ajuntament de Sort de data 4.11.2005, i que posteriorment fou sotmès al tràmit
reglamentari d’informació publica, mitjançant exposició al tauler d’anuncis oficials de
l’Ajuntament i publicació al Butlletí Oficial de la Província (núm. 164, 1.12.2005), i
que en aquest període no s’ha presentat cap al·legació,
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A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb el vot a favor dels senyors López, Guiu, Manrique i Bretcha, i el vot en contra del
senyor Díaz, el Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual del Pla Especial
de la UA8, “els Salancons”, de Sort.
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la
seva aprovació definitiva, si escau.
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.

06 Punt d’Informació Juvenil – Casa Xorret
Exp. S-22/05
Vista la memòria tècnica de funcionament de Casa Xorret, equipament de gestió
municipal com a punt de trobada d’associacions, redactada per la senyora Sílvia
Montané, tècnica de Joventut de l’Ajuntament de Sort,
Atès que la Secretaria General de Joventut ha instat a l’Ajuntament de Sort a
regularitzar les activitats i serveis de l’esmentada entitat mitjançant la seva inscripció
com a Punt d’Informació Juvenil,

Atès que alguns regidors fan constar les seves reserves pel que fa a l’activitat de
determinades associacions que operen a Casa Xorret,
Amb els vots a favors dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Sol·licitar la inscripció de Casa Xorret com a Punt d’Informació Juvenil al
registre de la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
2. Convocar al més aviat possible una reunió monogràfica sobre les activitats de
les associacions que operen a Casa Xorret.
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.

07 Ratificació de convenis
Exp. I-23/06
CONSELL COMARCAL – CESSIÓ DE LOCAL PER TALLER DE GERIATRIA
Exp. M-13/05 * Conveni 37/2005
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Vist el conveni signat amb el senyor Àngel Guiu, President del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la cessió a precari d’uns locals de
titularitat municipal situats a l’edifici anomenat el Centre per activitats de docència del
Taller d’Ocupació de Geriatria durant el curs 2005-2006,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per la cessió a precari de locals d’oficines de
titularitat municipal per tasques de docència del Taller d’Ocupació de Geriatria.
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 – PRESTACIÓ SERVEIS TALLER D’OCUPACIÓ
Exp. I-7/06 * Conveni 1/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Àngel Guiu, President del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la prestació de serveis per part dels
alumnes treballadors del Taller d’Ocupació “Pallars Sobirà”, de l’especialitat
d’Auxiliars de Geriatria, a la Llar d’Infants “Els Malfargats”, de titularitat municipal,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per la prestació de serveis per part dels alumnes del
Taller d’Ocupació “Pallars Sobirà” a la Llar d’Infants “Els Malfargats”.
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 – PRESTACIÓ SERVEIS TALLER D’OCUPACIÓ
Exp. I-7/06 * Conveni 2/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Àngel Guiu, President del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la prestació de serveis per part dels
alumnes treballadors del Taller d’Ocupació “Pallars Sobirà”, de l’especialitat
d’Auxiliars de Geriatria, al menjador del CEIP “Àngel Serafí Casanoves”, de gestió
municipal.
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:

5

1. Ratificar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà per la prestació de serveis per part dels alumnes del
Taller d’Ocupació “Pallars Sobirà” al menjador del CEIP “Àngel Serafí
Casanoves”.
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.
AJT. ST. HILARI SACALM/LA BUSCA EDIC. – CONTRACTE PATROCINI
Exp. S-45/04 * Conveni 3/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Robert Fauria, alcalde de Sant Hilari Sacalm, i la
senyora Josefa Duran, en la seva qualitat d’administradora única de La Busca Edicions
SL, com a mandants conjuntament amb l’Ajuntament de Sort, i amb el senyor Ignasi P.
Ferré, actuant en el seu propi nom i interès, com a mandatari, mitjançant el qual es
formalitza la intenció dels mandants de patrocinar la realització d’un llargmetratge
d’argument sobre el personatge històric “General Moragues” segons el guió preparat pel
senyor Ferré i sota la seva direcció,
Atès que el senyor Bretcha exposa que ha rebut de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm
un esborrany de les bases per a la convocatòria d’un premi literari entre els alumnes dels
centres docents de Sort que tindria per tema la figura històrica del General Moragues, la
qual cosa posa en coneixement dels assistents,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sort, l’Ajuntament de
Sant Hilari Sacalm i La Busca Edicions SL per al patrocini de la realització d’un
llargmetratge d’argument sobre el General Moragues.
2. Aprovar les bases per a la convocatòria d’un premi literari trameses per
l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm, i notificar-les al CEIP Àngel Serafí
Casanovas i a l’IES Hug Roger III, per tal que els seus alumnes puguin
participar.
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, i expressament l’esmentat
conveni, còpia del qual s’adjunta a la present acta.
CEPS/IES HUG ROGER III – PLA EXPERIMENTAL ESPORT A L’ESCOLA
Exp. I-24/06 * Conveni 4/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Xavier Torrebadella, President del Consell
Esportiu del Pallars Sobirà, i amb el senyor Carles Farré, Director de l’IES Hug Roger
III, mitjançant el qual es formalitza el marc de col·laboració de l’Ajuntament de Sort
amb el Consell Esportiu del Pallars Sobirà i l’IES Hug Roger III per la posada en marxa
i posterior desenvolupament del “Pla Experimental Esport a l’Escola”, impulsat pel
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Departament de Presidència a través de la Secretaria General de l’Esport i el
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni entre l’Ajuntament de Sort, el Consell Esportiu
del Pallars Sobirà i l’IES Hug Roger III per a la formalització de vincles de
cooperació entre les entitats esmentades en el marc del “Pla Experimental Esport
a l’Escola”.
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.

08 Projecte d’adequació de l’Escorxador Municipal
Exp. M-2/06
El senyor Alcalde exposa als presents que les noves directives europees referents a les
normatives zoosanitàries que han de complir els diferents equipaments implicats en el
tractament de productes carnis destinats al consum humà i que han entrat en vigor amb
l’arribada del nou any impossibiliten en la pràctica el funcionament dels escorxadors de
baixa capacitat o que no comptin amb cambra frigorífica adequada a la nova normativa,
com és el cas de l’escorxador municipal de Sort. Aquesta situació ha comportat, en el
Pallars Sobirà, el tancament dels escorxadors de Rialp, Ribera de Cardós, Alins i
Llavorsí, quedant els d’Esterri d’Àneu i Sort com els únics en funcionament.
Per aquest motiu, s’ha encarregat la redacció d’un projecte d’adequació de les
instal·lacions de l’escorxador municipal a la nova normativa europea, del que es desprèn
una despesa per valor de 120.000,00 euros, que s’ha tramés als Serveis Territorials de
Sanitat pel seu estudi, i s’ha sol·licitat finançament a la Diputació de Lleida en el marc
del Pla d’Inversions Supramunicipals pel període 2005-2007, quedant per concretar les
aportacions del mateix Ajuntament de Sort, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, i els usuaris de l’escorxador, en la seva majoria establiments de carnisseria i
cansaladeria de la vila de Sort.
A més, en coordinació amb aquests darrers i sota la supervisió tècnica de la senyora
Marta Lluís, en la seva qualitat d’AODL, s’està treballant en la redacció d’una proposta
d’usos de les noves instal·lacions, en les quals es donaria una especial preferència al
bestiar de la comarca per la seva distribució als consumidors, així com en el
plantejament, com a proposta de futur, d’una sala d’especejament per a la carn de caça.
Així, a proposta de l’Alcaldia, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb el vot a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
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1. Impulsar les mesures necessàries per a l’adequació de les instal·lacions de
l’escorxador municipal de Sort a la nova normativa zoosanitària europea de
recent entrada en vigor.
2. 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.

09 Sol·licitud d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI)
Exp. S-19/06
El senyor Alcalde exposa als presents que la cobertura actual de les Escoles Oficials
d’Idiomes (EOI) a la província de Lleida es limita a la mateixa capital de província i a
les ciutats de Tàrrega, Tremp i la Seu, fent constar que a la província de Girona totes les
capitals de comarca gaudeixen d’una EOI, circumstància que suposa un greuge
comparatiu, i recordant als assistents que l’aprenentatge dels idiomes és vital per al
desenvolupament de la majoria d’activitats professionals avui en dia, especialment en
una vila com Sort, que té vocació de destinació turística i, per tant, de punt de trobada
d’estrangers de totes les nacionalitats,
Així, a proposta de l’Alcaldia, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb el vot a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya la creació
d’una Escola Oficial d’Idiomes (EOI) a la vila de Sort i, de forma general,
l’extensió de la xarxa d’Escoles Oficials a totes les capitals de comarca de la
província de Lleida.
2. Notificar aquest acord a la direcció de l’IES Hug Roger III i al seu Consell
Escolar.
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.
10 Creació d’un tanatori-sala de vetlla municipal
Exp. S-15/06
El senyor Alcalde exposa als presents que és desig de la Corporació municipal impulsar
la creació d’un tanatori-sala de vetlla municipal, per atendre d’aquesta manera el reiterat
desig de la població de comptar amb un equipament d’aquestes característiques. En
aquest sentit, es comenta que el futur alliberament de l’edifici que actualment ocupa la
Llar de Jubilats a la plaça Francesc Alegre Vigatà (o de l’Esglèsia, antic fossar), podria
resultar idoni per a la seva ubicació; a més, l’equip gestor de la Residència Àngel Serafí
Casanovas ha expressat el seu interès en aquest sentit, proposant un local a l’interior de
la Residència com a seu d’aquest servei.
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En aquest punt, el senyor Díaz expressa les seves reserves sobre les ubicacions
proposades, ateses les consideracions relatives als requeriments de superfície i
accessibilitat d’aquesta mena d’equipaments, així com per la necessitat de comptar amb
instal·lacions complementàries, com és ara una sala per a la realització d’autòpsies, i es
referma en la seva posició que la ubicació ideal per aquest equipament són els baixos de
la nova seu del Consell Comarcal, al Camí de la Cabanera.
Altrament, també vol fer constar que el grup SPF-PM, amb la moció presentada davant
del Ple en data 28.4.2004, tingué la iniciativa d’impulsar la creació d’aquest
equipament.
Així, a proposta de l’Alcaldia, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb el vot a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Impulsar la creació d’un tanatori-sala de vetlla municipal, amb l’obertura del
corresponent expedient administratiu i l’anàlisi tècnica dels requeriments
d’aquesta instal·lació i la legislació vigent en la matèria.
2. 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.

11 Precs i preguntes
No se’n formula cap prec ni pregunta.
Finalització
No havent més assumptes a tractar, l’Alcalde aixeca la sessió, 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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