ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

27 de febrer de 2014
de 21 00 h a 22 55 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-8/14
Ple 14/1

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

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

secretari

No assisteix:
Sr. Lluís Obiols Capdevila

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

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació d’ordenances fiscals
Pressupost de 2014
Liquidació del pressupost i Compte General de 2013
Recurs contra la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
Mocions al Ple
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11 Assumptes de tràmit i administratius
12 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 16 de desembre de 2013, que
s'aprova per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-7/13, G-2/14
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:
Núm.
Data
168/13
11/12
169/13
17/12
170/13
19/12
171/13
20/12
172/13
30/12
173/13
30/12
174/13
30/12
175/13
30/12
1/14
13/01
2/14
13/01
3/14
24/01
4/14
24/01

Expedient

Assumpte

U-8/13

Ordre d’execució per a reparacions urgents a Casa Fontet d’Enviny per a
garantir la seguretat
Autoritza a Producció SSII TVE Catalunya la reserva d’un espai
d’estacionament de 6,5 x 2,6 m a Av. Generalitat, 9-13 el 22 desembre
Llicència d’activitats a Jordi Torres Fornons, per a traspàs de titularitat
d’una explotació ramadera semi-extensiva a Casa Ventura de Llessui
Llicència d’activitat a Carlos Rabasa Vilanova, per a explotació ramadera
ovina semi-extensiva a la Borda de Cardós de Llessui
Autoritza a Pere Jordi Sabaté Zabay la pròrroga de la llicència d’obres O71/06, construcció d’habitatge aïllat a C. La Borda, 27 (B.Paisan 2-3)
Autoritza a Pere Fierro Gaset la pròrroga de la llicència d’obres O-8/00,
construcció d’habitatge aïllat a C. La Vinya, 3 (B.Paisan 5-3)
Autoritza a Luis Contel Fernández la pròrroga de la llicència d’obres O37/02, construcció d’habitatge aïllat a C. Borda, 34 (B.Paisan 1-3)
Autoritza a Josep M. Perramon Arcalís la pròrroga de la llicència d’obres
O-30/00, construcció d’habitatge aïllat a C. Costa Negra, 5 (B.Paisan 6-3)
Llicència d’activitat a Gisela Vara Frias, per a traspàs de comerç de
cosmètica natural i altres a C. Major, 17
Autoritza a Josefina López la pròrroga de la llicència d’obres O-21/09
per un període d’ 1 any
Llicència d’obres a Joan Negre, per a reforma i ampliació d’habitatge
Casa Negre de Seurí
Llicència d’activitat a Autocars Mario, SL, per a canvi de vehicle
d’autotaxi de la llicència de taxi núm. 9

A-2/13
A-30/13
A-29/13
I-7/13
I-7/13
I-7/13
I-7/13
A-32/13
O-21/09
O-2/14
A-18/14
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5/14
24/01
6/14
24/01
7/14
24/01
8/14
24/01
9/14
29/01
10/14
30/01
11/14
31/01
12/14
31/01
13/14
03/02
14/14
06/02
15/14
06/02
16/14
10/02
17/14
10/02
18/14
11/02
19/14
14/02
20/14
20/02
21/14
25/02

O-1/14
A-2/14
A-2/14

A-9/14
I-2/14
A-31/13
O-4/14
I-7/14
O-5/14
O-67/13
A-3/14
A-2/14
I-2/14
O-8/14
F-1/14
A-13/14
A-14/14

Llicència d’obres a Rosa Madico, per a sanejament d’edifici a Casa
Blanco de Llarvent
Autoritza a Telegraph News and Media Group l’ocupació de via pública al
municipi de Sort per al rodatge d’un documental de viatges el 28/01/2014
Autoritza a ANC l’ocupació de via pública al municipi de Sort per a
posar una parada d’informació al Pontet del Riuet el 28/01/2014
Llicència d’activitat a Inmobiliaria Caregue SL per a traspàs d’activitat
del restaurant L’Hortet de Montardit de Baix
Baixa d’ofici per caducitat al padró municipal d’habitants de Sort de les
persones incloses al llistat de 18.11.2013
Llicència d’activitat a Cabecara SCP, per a supermercat al C. Torrent de
Pietat, 5
Llicència d’obres a Josep Besolí Coll, per al canvi de finestres al C.
Escoles, 6
Autoritza a Joan Font Sararols prorrogar la llicència d’obres O-42/00,
construcció d’habitatge aïllat a C. Vinya, 1 (B.Paisan 5-2)
Llicència d’obres a Josep Besolí Coll, per a la reforma d’un bany al C.
Escoles, 6
Llicència d’obres a Modest Llaràs, per a la construcció d’una porta
d’accés per a vehicles al Cobert de Sastre, de Sorre
Autoritza a Sprint Ciclo Club Pobla la 15ª Marxa Cicloturista
Internacional “La Bonaigua” el 7/06/2014 per les vies urbanes de Sort
Autoritza a Laura Vidal l’OVP a l’Av. Diputació, 16, per a la col·locació
temporal d’una plataforma elevadora el 10 de febrer
Baixa d’ofici per caducitat al padró municipal d’habitants de Sort de les
persones incloses al llistat de 10.02.2014
Llicència d’obres a Comunitat de Veïns Edifici Santa Anna, escales A i
B, per a manteniment de la façana
Sol·licita a SSTT Dept. Salut a Lleida autorització per al trasllat del
cadàver de Dámaso Fco. Martín Díaz al Cementiri de Tornafort
Llicència d’activitat a Selva Bergadà, per a traspàs de titularitat de
comerç de venda de mobles a l’Av. Comtes de Pallars, 31
Llicència d’activitat a Josep Colom, per a traspàs de titularitat de la llic.
de taxi municipal núm. 4

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 168/13 a 175/13 i 1/14 a 21/14, i ratifica
genèricament en tots els seus termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total
d’ 11 que formen la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.

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:
3
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Junta de Govern de 20 de desembre de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova el document tècnic de la Urbanització del carrer de la Vinya, amb import total
de 24.218,46 €, i obrir el procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació.

Junta de Govern de 24 de gener de 2014
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’adjudica a Sefocat SL l’execució de la Urbanització del carrer de la Vinya, amb
import total de 24.218,46 €, amb millores, i la corresponent imputació pressupostària.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2014/1, amb un import total de 125.587,40 €,
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 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2014/1.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
AJUNTAMENT DE SORIGUERA * PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015
Exp. S-19/14 * Conveni 32/2013
Vist el conveni signat el 16 de desemnbre de 2013 amb el senyor Albert Vilardell Capell, que
actua en nom de l’Ajuntament de Soriguera en la seva condició d’alcalde, per a formalitzar la
col·laboració per a la realització de les activitats del Pla Local de Joventut previstes per al
2013,
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 els ajuntaments de Sort i de Soriguera,
mitjançant el qual es formalitza la col•laboració per a la realització de les activitats del
Pla Local de Joventut previstes per al 2013.
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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.
R.F.E.P. – F.C.P. * COPA DEL MÓN D’ESTIL LLIURE 2014
Exp. S-49/13 * Conveni 2/2014
Vist el projecte de conveni a signat amb els senyors Juan José Román Mangas i Joan Ignasi
Rosell Urrutia, que actuen en nom de la Federació Espanyola de Piragüisme i de la Federació
Catalana de Piragüisme, en la seva condició de presidents d’ambdós entitats, per a formalitzar
la col·laboració per a l’organització de la Copa del Món d’Estil Lliure 2014,
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 per l’Ajuntament de Sort i les Federacions
Espanyola i Catalana de Piragüisme, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració
per a l’organització de la Copa del Món d’Estil Lliure 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.

GENCAT/MEMORIAL DEMOCRÀTIC * ESPAIS DE MEMORIA DEMOCRÀTICA
Exp. S-4/14 * Conveni 3/2014
Vist el conveni signat el 24 de febrer de 2014 amb el senyor Jordi Palou-Loverdos, que actua
en nom del Memorial Democràtic en la seva condició de director d’aquest, per a formalitzar
l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la Xarxa d’espais de memòria democràtica de Catalunya,
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 Memorial
Democràtic, mitjançant el qual es formalitza l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la
Xarxa d’espais de memòria democràtica de Catalunya.
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.

E.T.L. OS ZAGALES - CRISTINA SOTO * PRÀCTIQUES MENJADOR ESCOLAR
Exp. I-15/14 * Conveni 4/2014
5
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Vist el conveni signat amb la senyora Carolina Casas Miguel, en nom de la Escuela de Tiempo
Libre Os Zagales en la seva qualitat de directora, i Cristina Soto Riu, alumna d’aquella Escola,
per formalitzar la realització de formació pràctica en centres de treball al Menjador Escolar de
l’Institut de Sort,
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, la Escuela de
Tiempo Libre Os Zagales i Cristina Soto Riu, mitjançant el qual es formalitza la
realització de formació pràctica d’aquesta alumna en centres de treball al Menjador
Escolar de l’Institut de Sort.
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 Modificació d’ordenances fiscals
Exp. F-12/13.2
Vista la proposta de la Comissió informativa d’hisenda per a la modificació de l’article 7,
bonificacions i reduccions, de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obre; de l’Article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal
núm. 18, reguladora de la Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic; de l’Article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de
la Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a
aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena; i de l’article 5, quota
tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per l’ús i el lloguer
d’instal·lacions i materials municipals,
Vist el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i disposicions concordants d’aplicació, i vista la documentació que consta
a l’expedient, el Ple ACORDA,
1. Aprovar provisionalment, amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació, la modificació que s’especifica de les següents ordenances
fiscals:
A. Ordenança fiscal núm. 26, reguladora de la taxa per l’ús i el lloguer
d’instal·lacions i materials municipals. De l’Article 5, Quota tributària, es
modifiquen l’epígraf 2.III, Ús per a altres activitats no esportives i esdeveniments –
Locals municipals, i l’epígraf 4, Lloguer de material, que quedaran redactats de la
següent manera:
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Redacció actual:
2. ÚS PER A ALTRES ACTIVITATS NO ESPORTIVES I ESDEVENIMENTS
III – Locals municipals
a) Locals per a casaments en dia feiner

30,00 €

b) Locals per a casaments en dissabtes i festius

50,00 €

4. LLOGUER DE MATERIAL
Lloguer de taules, per cada taula i dia
Lloguer de cadires, per cada cadira i dia
Lloguer de taulers, amb els corresponents suports, per tauler i dia
Lloguer de megafonia portàtil, per dia

1,00 €
0,25 €
10,00 €
50,00 €

Nova redacció:
2. ÚS PER A ALTRES ACTIVITATS NO ESPORTIVES I ESDEVENIMENTS
III – Locals municipals
a) Locals per a casaments en dia feiner
30,00 €
b) Locals per a casaments en dissabtes i festius
50,00 €
c) Sala de Plens, entitats sense ànim de lucre
6,00 €
12,00 € fins a 4 hores
d) Sala de Plens, entitats amb ànim de lucre
3,00 € per cada hora més
e) Sala de Casa Xorret, entitats sense ànim de lucre
6,00 €
12,00 € fins a 4 hores
f) Sala de Casa Xorret, entitats amb ànim de lucre
3,00 € per cada hora més
4. LLOGUER DE MATERIAL
Lloguer de taules, per cada taula i dia
Lloguer de cadires, per cada cadira i dia
Lloguer de taulers, amb els corresponents suports, per tauler i dia
Lloguer de l’equip de megafonia portàtil de torre, per dia
Lloguer de l’equip de megafonia portàtil compacte, per dia

1,00 €
0,25 €
10,00 €
50,00 €
30,00 €

B. Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Es modifica l’article 7, Bonificacions i reduccions, que
quedarà redactat de la següent manera:
Redacció actual:
Article 7è. Bonificacions i reduccions
1. Es concedeix una bonificació del 0% (fins el 95%) a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o
utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico7

PLE 2014-01 = 27 febrer 2014.docx

artístiques o de foment de treball que justifiquin tal declaració. Correspondrà
aquesta declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
2. Es concedirà una bonificació del 0% (fins el 95%) a favor de les
construccions, instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. L’aplicació
d’aquesta bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a la
producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent
homologació de l’Administració competent.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant
d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es refereix el punt anterior.
3. Es concedirà una bonificació del 0% (fins el 50%) a favor de les
construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les
inversions privades en infraestructures. La bonificació prevista en aquest punt
s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què
es refereixen els punts anteriors.
4. Es concedirà una bonificació del 0% (fins el 50%) a favor de les
construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció
oficial.
La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,
en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen els punts anteriors.
5. Es concedirà una bonificació del 0% (fins el 90%) a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i
habitabilitat dels discapacitats. La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà
a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es
refereixen les lletres anteriors.
6. Es podrà deduir el 0% (fins els 75%) de la quota íntegra de l’impost o, en el
seu cas, de la quota bonificada, l’import satisfet o que hagi de satisfer el
subjecte passiu en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística
corresponent a la construcció, instal·lació o obra de què es tracti.
7. Es concedirà una bonificació del 25% a favor de les obres consistents en la
reforma de la façana, i del 100% a favor de les obres consistents en la
substitució de qualsevol material de coberta per llosa.
8. Es concedirà una bonificació del 50% a favor de les obres destinades a la
construcció o reforma d’activitats de caràcter turístic hostaler amb llits i de
caràcter agrícola-ramader.
Nova redacció:
Article 7è. Bonificacions i reduccions
1. Es concedeix una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
8
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municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històrico-artístiques o
de foment de treball que justifiquin tal declaració. Correspondrà aquesta
declaració al Ple de la Corporació i s’acordarà prèvia sol·licitud del subjecte
passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
2. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta
bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a la producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’Administració competent.
La bonificació prevista en aquest apartat s’aplicarà a la quota resultant
d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es refereix el punt anterior.
3. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les inversions privades
en infraestructures. La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota
resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen els punts
anteriors.
4. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres referents als habitatges de protecció oficial.
La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar,
en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen els punts anteriors.
5. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats. La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota
resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen les
lletres anteriors.
6. Es podrà deduir el 0% de la quota íntegra de l’impost o, en el seu cas, de la
quota bonificada, l’import satisfet o que hagi de satisfer el subjecte passiu en
concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística corresponent a la
construcció, instal·lació o obra de què es tracti.
7. Es concedirà una bonificació del 25% a favor de les obres consistents en la
reforma de la façana, i del 75% a favor de les obres consistents en la
substitució per pissarra de qualsevol material de coberta que no sigui pissarra.
8. Es concedirà una bonificació del 50% a favor de les obres destinades a la
construcció o reforma d’activitats de caràcter turístic hostaler amb llits i de
caràcter agrícola-ramader.
C. Llicències d’activitats. Ordenança Fiscal núm. 10, reguladora de la Taxa per
llicència d’obertura d’establiments. Es modifica l’article 6, quota tributària, que
quedarà redactat de la següent manera:

9
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Redacció actual:
Article 6. Quota tributària
1. La quota tributària es determinarà després d'aplicar els següents tipus de
gravamen sobre la base definida en l'article anterior o una quantitat fixa:
Local d'ús agrícola o ramader (cada 60 m2)
Fàbrica, taller o petita indústria (cada 60 m2)
Comerç minorista (cada 60 m2)
Altres locals industrials no especificats (cada 60 m2)
Centrals hidroelèctriques
Construcció en general
Grans magatzems i comerços majoristes (cada 100 m2)
Sucursals comercials (cada 60 m2)
Restaurants i bars en general (cada 60 m2)
Hotels i apartaments (cada 20 places)
Allotjaments rurals
Càmpings (cada 100 places)
Albergs/cases de colònies (cada 60 places)
Sucursals de serveis (cada 60 m2)
Entitats financeres (cada 60 m2)
Despatxos professionals
Agències immobiliàries
Instal·lacions lúdiques en sòl urbà (cada 100 m2)
Instal·lacions lúdiques en sòl rústic (fins a 1 Ha ocupada)
Discoteques, bars musicals i similars (cada 100 m2)
Centres mèdics i d'ensenyament
Extracció d'àrids
Extracció de pedra
Instal·lacions de serveis tècnics (cada 1 Ha)
Instal·lacions de telecomunicacions (1r operador)
Instal·lacions de telecomunicacions (cada operador més)
Abocament de residus
Establiment no inclosos a epígrafs anteriors (cada 300 m2)
Traspàs d'activitat a familiar en 1r grau
La resta de traspassos d'activitat

129,80 €
227,15 €
162,25 €
324,50 €
16.224,00 €
475,70 €
324,50 €
389,40 €
324,50 €
486,70 €
194,70 €
649,00 €
486,70 €
486,70 €
973,45 €
389,40 €
648,95 €
519,15 €
973,45 €
584,05 €
259,60 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.622,40 €
2.500,00 €
1.500,00 €
18.000,00 €
300,00 €
64,90 €
129,80 €

Nova redacció:

10
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Article 6. Quota tributària
2. La quota tributària es determinarà després d'aplicar els següents tipus de
gravamen sobre la base definida en l'article anterior o una quantitat fixa:
Local d'ús agrícola o ramader (cada 60 m2)
Fàbrica, taller o petita indústria (cada 60 m2)
Comerç minorista (cada 60 m2)
Altres locals industrials no especificats (cada 60 m2)
Centrals hidroelèctriques
Construcció en general
Grans magatzems i comerços majoristes (cada 100 m2)
Sucursals comercials (cada 60 m2)
Restaurants i bars en general (cada 60 m2)
Hotels i apartaments (cada 20 places)
Allotjaments rurals
Càmpings (cada 100 places)
Albergs/cases de colònies (cada 60 places)
Sucursals de serveis (cada 60 m2)
Entitats financeres (cada 60 m2)
Despatxos professionals
Agències immobiliàries
Instal·lacions lúdiques en sòl urbà (cada 100 m2)
Instal·lacions lúdiques en sòl rústic (fins a 1 Ha ocupada)
Discoteques, bars musicals i similars (cada 100 m2)
Centres mèdics i d'ensenyament
Extracció d'àrids
Extracció de pedra
Instal·lacions de serveis tècnics (cada 1 Ha)
Instal·lacions de telecomunicacions (1r operador)
Instal·lacions de telecomunicacions (cada operador més)
Abocament de residus
Establiment no inclosos a epígrafs anteriors (cada 300 m2)
Traspàs d'activitat a familiar en 1r grau
Trasllat de local d'una activitat amb el mateix titular
La resta de traspassos d'activitat

129,80 €
227,15 €
162,25 €
324,50 €
16.224,00 €
475,70 €
324,50 €
389,40 €
324,50 €
486,70 €
194,70 €
649,00 €
486,70 €
486,70 €
973,45 €
389,40 €
648,95 €
519,15 €
973,45 €
584,05 €
259,60 €
2.000,00 €
3.000,00 €
1.622,40 €
2.500,00 €
1.500,00 €
18.000,00 €
300,00 €
64,90 €
64,90 €
129,80 €

2. Sotmetre el precedent acord d’aprovació provisional al tràmit d’exposició al públic
durant el termini de 30 dies, a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n
presenti cap, l’acord d’aprovació provisional quedarà elevat a definitiu sense necessitat
d’adoptar-ne cap més.
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.

07 Pressupost de 2014
Exp. F-64/13

11
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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 2014 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
781.000,00 €
Capítol 2
35.000,00 €
Capítol 3
214.200,00 €
Capítol 4
491.000,00 €
Capítol 5
113.500,00 €
Capítol 6
1,00 €
Capítol 7
35.005,00 €
Capítol 9
2,00 €
______________
TOTALS 1.669.708,00 €

DESPESES
530.000,00 €
620.000,00 €
4.600,00 €
371.900,00 €
47.306,00 €
84.500,00 €
______________
1.657.406,00 €

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 9

80.050,00 €
97.050,00 €
50,00 €
______________
TOTALS
177.150,00 €

DESPESES
122.000,00 €
55.000,00 €
50,00 €
100,00 €

______________
177.150,00 €

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

151.001,00 €
______________
TOTALS
151.001,00 €

DESPESES
135.000,00 €
16.001,00 €
_____________
151.001,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS
151.000,00 €
12

DESPESES
151.000,00 €
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Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i atès que el Ple està constituït en
Comissió especial de comptes,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Lluís i Colom, i 3
abstencions, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, 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 2014 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. 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 Liquidació del pressupost i Compte General de 2013
Exp. F-11/14
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2013
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2013 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i als Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, que inclou les modificacions
pressupostàries aprovades durant l’exercici, formulada per l'alcalde, informada pel secretariinterventor i aprovada per Decret de l'Alcaldia de 25 de febrer de 2013, 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, els estats del romanent de tresoreria i els resultats pressupostaris, que presenten el
següents resums i estats consolidats:
•

AJUNTAMENT DE SORT

I) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013
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

CRÈDIT INIC.

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

13

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
408.840,84
360.989,39
87.512,49
3.000,00
120.943,38
0,00
2.074.289,54

CRÈDITS DEF.

OBLIG. RECON.

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.
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1
2
3
4
6
9
Total

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

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

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

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

585.335,02
776.614,81
13.087,61
246.767,47
97.757,25
146.920,34
1.866.482,50

0,00
130.367,48
0,00
10.162,50
40.941,51
0,00
181.471,49

5.835.722,58
5.846.560,16
10.837,58

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
10.837,58

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

1.950.226,16
1.621.804,91
0,00
144.157,17

V) 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

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 2013
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

MODIFICACIONS

14

PREVISIÓ DEF.

DRETS RECON.

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

1
2
3
4
Total

CRÈDIT INIC.

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

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

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

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

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

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

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

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

363.863,15
244.802,38
-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)
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
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
16.177,20
0,00
0,00
16.177,20

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
15
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I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013
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

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

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

9.252,86
-41.825,10
-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)
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

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

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
8.045,31
0,00
0,00

•

0,00
1.697,34
1.697,34

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS

BALANÇ DE SITUACIÓ
16
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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

5.835.722,58
363.863,15
9.252,86
6.208.838,59
5.846.560,16
244.802,38
-41.825,10
6.049.537,44
159.301,15

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
Ajuntament
Patronat Municipal Torrentill
Patronat Municipal Llar d’Infants
RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

144.157,17
-19.981,18
-51.077,96
73.098,03

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

2.000.458,92
948,22
-2.196,40
1.999.210,74

A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i atès que el Ple està constituït en Comissió
Especial de Comptes,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en
contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, 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
2013 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 2013 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.
En torn d’explicació de vot, el senyor Tomàs fa esment de què el Patronat Municipal de la Llar
d’Infants presenta dèficit, sent com és un servei important i amb vocació social per al municipi,
sabent que la Generalitat paga poc i tard, que és una situació preocupant i que les previsions
van a pitjor; pel que fa al Torrentill, planteja que no es pot assumir aquest dèficit i que cal
17
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començar a pensar en buscar l’equilibri. L’alcalde respon que el Patronat Municipal Torrentill
també té una dimensió social, que és un instrument útil i que pot seguir sent-ho. El senyor
Tomàs insisteix que el seu Grup va plantejar el trasllat de la Llar al Col·legi, com a manera de
disminuir costos, i que sap que el Grup de CiU ho ha intentat de fer però que no se n’ha sortit
fins al moment, al que l’alcalde indica que no hi ha predisposició per part del Departament, que
també s’ha proposat de fer una mena de ZER, amb la resta de llars d’infants de la comarca,
però que existeixen molts dubtes sobre com fer les distribucions de personal i recursos.

09 Recurs contra la Llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local
Exp. I-5/14
Vista la proposta de la Comissió informativa de governació, d’iniciar la tramitació per a la
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i
demés disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de racionalització
i sostenibilitat de l’administració local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord
amb el text que consta a l’expedient i es dóna per reproduït, segons el que s’estableix en els
arts. 75 bis i següents de la Llei orgànica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra els articles primer i segon i demés disposicions afectades de la Ley 27/2013, de
27 de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta,
segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3
de octubre, del Tribunal Constitucional.
2. A tal efecte, sol·licitar dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art.
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per
conducte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat
local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de
Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
3. Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per
portar a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura
de poder tan ampli i suficient com en dret es requereixi a favor de la Procuradora Dña.
Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de
Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de Sort, de forma solidària i
indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de
27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els
seus tràmits i instàncies fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.

10 Mocions al Ple
Exp. G-1/14
18
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ACM – CONSULTA PER DECIDIR EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
Exp. I-18/14
Vista la Moció proposada per l’Associació Catalana de Municipis i presentada pel Grup
municipal de CiU, per la qual es proposa donar suport a l’Acord per la consulta per decidir
el futur polític de Catalunya adoptat pel Parlament de Catalunya,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’Associació Catalana de
Municipis i presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es proposa donar
suport a l’Acord per la consulta per decidir el futur polític de Catalunya adoptat pel
Parlament de Catalunya, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’ACM, als efectes que aquesta consideri adients.
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.

PLATAFORMA AFECTATS PER LA HIPOTECA – SANCIONS A PISOS DESOCUPATS

Exp. S-1/14
Vista la Moció proposada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Pallars i
presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es proposa manifestar el compromís
d’endegar mesures municipals amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge de la població
en relació amb l’existència d’habitatges en situació de permanent desocupació, començant
pels que són propietat d’entitats financeres i altres grans empreses, arribant a la imposició de
sancions,
A proposta de l’Alcaldia, que fa constar que les competències municipals en matèria
d’habitatge les exerceix el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per delegació, per la qual
cosa els esments a l’Ajuntament de Sort i al municipi que consten a la Moció s’han
d’entendre que fan referència al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i a la comarca,
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 Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Pallars
i presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es proposa manifestar el
compromís d’endegar mesures municipals amb l’objectiu de garantir el dret a
l’habitatge de la població en relació amb l’existència d’habitatges en situació de
permanent desocupació, començant pels que són propietat d’entitats financeres i
altres grans empreses, arribant a la imposició de sancions, fent constar que els
esments a l’Ajuntament de Sort i al municipi que consten a la Moció s’han
d’entendre que fan referència al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i a la comarca,
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còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Pallars, als
efectes que aquesta consideri adients.
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.

AMI * ANC – CAMPANYA “SIGNA UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”
Exp. I-18/14
Vista la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència i per
l’Assemblea Nacional de Catalunya, i presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es
proposa donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya “Signa un vot per
la independència” que tindrà lloc a Sort els dies 22 i 23 de març de 2014, i adoptar mesures
concretes de suport,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb 9 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Lluís, Colom, Ricart
i Tuneu, 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 i
per l’Assemblea Nacional de Catalunya, i presentada pel Grup municipal de CiU, per
la qual es proposa donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya
“Signa un vot per la independència” que tindrà lloc a Sort els dies 22 i 23 de març de
2014, i adoptar mesures concretes de suport, còpia de la qual s’adjunta a la present
acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.
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.
En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs demana respecte a la seva posició i reclama que
es doni a la població tota la informació, per tal que es conegui tot l’abast de les decisions, i
sobre tot l’econòmic, al que se li respon que el respecte el té per descomptat.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA – ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
Exp. S-11/14
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Lleida, en sessió de 30 de gener de 2014, pel
qual s’aprova una Moció en defensa de les escoles municipals de música,
A proposta de l’Alcaldia,
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. Donar suport a l’acord adoptat pel Ple de la Diputació de Lleida, en sessió de 30 de
gener de 2014, pel qual s’aprova una Moció en defensa de les escoles municipals de
música, còpia del qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida, als efectes que aquesta consideri
adients.
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.

AJUNT. RIPOLL – DECLARACIÓ DE LA PORTALADA PATRIMONI MUNDIAL
Exp. S-11/14
Vista la Moció proposada per l’Ajuntament de Ripoll i presentada pel Grup municipal de
CiU, per la qual es proposa donar suport a la candidatura de la Portalada del Monestir de
Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada per la UNESCO Patrimoni Mundial de la
Humanitat,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar Moció proposada per l’Ajuntament de Ripoll i presentada pel Grup
municipal de CiU, per la qual es proposa donar suport a la candidatura de la
Portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll per tal que sigui declarada per la
UNESCO Patrimoni Mundial de la Humanitat, còpia de la qual s’adjunta a la present
acta.
2. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Ripoll i a la Direcció General del Patrimoni
Cultural de la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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.

GRUP IpS-PM – MESURA D’EMISSIONS ELECTROMAGNÈTIQUES
Exp. E-10/14
Vista la Moció presentada pel Grup municipal d’IpS-PM, per la qual es proposa que es
puguin fer mesures dels nivells d’emissions electromagnètiques amb l’equip portàtil posat a
disposició de l’Ajuntament,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar Moció presentada pel Grup municipal d’IpS-PM, per la qual es proposa que
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es puguin fer mesures dels nivells d’emissions electromagnètiques amb l’equip
portàtil posat a disposició de l’Ajuntament.
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.

GRUP IpS-PM – DISMINUCIÓ DEL CONSUM D’ALCOHOL
Exp. S-20/14
Vista la Moció presentada pel Grup municipal d’IpS-PM, per la qual es proposa que
l’Ajuntament no promogui el consum d’alcohol en les activitats que organitzi i supervisi el
paper de les persones que, per encàrrec municipal, participen en aquestes activitats,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar Moció presentada pel Grup municipal d’IpS-PM, per la qual es proposa que
l’Ajuntament no promogui el consum d’alcohol en les activitats que organitzi i
supervisi el paper de les persones que, per encàrrec municipal, participen en aquestes
activitats.
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.

11 Assumptes de tràmit i administratius
PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE
Exp. S-29/13
Vist el document tècnic denominat Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, redactat per l’estudi
Enginyeria Sortec SL per encàrrec de l’Ajuntament i aprovat pels alcaldes de la comarca
mitjançant en el Pacte d’alcaldes, per a l’adaptació als acords del Protocol de Kyoto amb la
voluntat de reduir les emissions de CO2 amb la substitució dels combustibles i dels materials
actualment emprats,
A proposta de la Comissió informativa de noves tecnologies,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar el document tècnic denominat Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.
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ADHESIÓ AL PROJECTE IBERIAN COAST ROUTE
Exp. E-2/14
Vistos els documents del projecte Iberian Coast Route, organitzat per diverses entitats i
empreses associaciades a Harley Davidson Màlaga i Barcelona, que té l’objectiu de crear
una ruta per a afeccionats al motociclisme al llarg de la península ibèrica, amb una derivació
cap al Pirineu, amb la finalitat de promocionar la gastronomia, la història i la cultura de
cadascuna de les etapes que hi són incloses,
A proposta de la Comissió informativa de turisme,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió a la Iberian Coast Route, ruta motera el recorregut de la qual
comprèn tota la costa de la península ibèrica, amb una derivació cap al Pirineu, amb
la finalitat de promocionar la gastronomia, la història i la cultura de cada etapa.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

ADJUDICACIÓ DE PASTURES A FINCA MUNICIPAL A BORDA D’ARNALDO
Exp. M-11/13
Vist l’escrit del senyor Lázaro Moreno Callejas, sol·licitant que se li adjudiqui
l’aprofitament gratuït de la pastura de la finca d’equipaments i zones verdes de la
urbanització Borda d’Arnaldo, de titularitat municipal, al·legant que l’ègua que hi porta
neteja les parcel·les i gaudeix de l’amistat dels veïns,
A proposta de la Comissió informativa de turisme,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament al senyor Lázaro Moreno Callejas l’aprofitament gratuït de la
pastura de la finca d’equipaments i zones verdes de la urbanització Borda d’Arnaldo
per a l’any 2014.
2. Notificar aquest acord a l’interessat, amb expressió dels recursos que siguin
pertinents.
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.

12 Precs i preguntes
L’alcalde comunica al Ple que el proper dissabte ve Sort el conseller de Salut, senyor Boi
Ruiz, que visitarà l’Ajuntament i mantindrà un canvi d’impressions amb el personal del
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CAP en relació amb la Moció presentada per la doctora Ricart de creació d’un Centre de dia
per a persones amb malalties mentals. Aquesta fa constar que el conseller ha aprovat la
proposta de creació d’un centre de dia per a aquestes persones, que caldria poder disposar
d’un local, si pot ser cedit per l’Ajuntament, que ara ja s’està creant una associació de
malalts mentals, i considera convenient demanar a les famílies que tenen algun membre amb
aquesta problemàtica que expressin les seves idees sobre el que hauria de fer l’associació.
L’alcalde manifesta que considera que l’existència d’una associació d’aquesta mena és molt
necessària a la comarca i que tindrà tot el suport de l’Ajuntament.

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

24

PLE 2014-01 = 27 febrer 2014.docx

