ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

30 de març de 2010
de 2200 h a 2415 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-12/10
Ple 10/1

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d'alcalde
2n tinent d Alcalde
(Arriba al punt 5)
(Arriba al punt 5)
(Arriba al punt 5)
secretari

Excusa la seva absència
Sra. Rosa M. Anglada Bespín

3a tinent d'alcalde

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

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les Normes a Altron
Estudi de Detall d alineacions i volums a C. Neroses, 4 i Cró. Josepàs, 3
Adquisició de l antiga Presó de dones
Constitució de l Associació d entitats locals propietàries forestals de Catalunya
Aprofitament de pastures 2010
Compte General de l exercici de 2008
Pressupost per a l exercici de 2010
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13
14
15
16
17

Termini de validesa de les llicències d obres
Precarietat d obres a zona d influència de la Carretera LV-5224 a Olp
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de les sessions anteriors, de 16 de novembre de 2009, que
s'aprova per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-7/09, G-7/10
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
218/09
13/11

Assumpte

Expedient
A-9/09

219/09
16/11

O-95/09

220/09
17/11

O-72/09

221/09
17/11

A-39/09

222/09
17/11

E-14/09

223/09
18/11

A-45/09

224/09
18/11

A-45/09

225/09
18/11

A-45/09

226/09
23/11

O-21/09

227/09
23/11

O-99/09

228/09
24/11

A-47/09

Autoritza a TV3 l ocupació de via pública a C/ Professor Fassman i
Plaça Major per a rodatge del programa Divendres.
Llicència d obres a parròquia Sant Feliu, per a reformes de cobertes i
sagristia a l església parroquial de Sort.
Llicència d obres a Schlecker SA, per a instal·lar un rètol aplacat al C.
Dr. Carles Pol i Aleu, 35
Llicència d activitat a Schlecker SA, per a ampliació de superfície d un
comerç de venda al detall, al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 35
Aprova el Certificat d obres núm. 1 i únic de Millora de l accés a la
Masia de Santa Creu, amb un import certificat de 150.000,00
Llicència d activitat a Rabasa Turístic SL, per a transport escolar, curs
2009-2010, línia Llessui - CEIP/IES Sort
Llicència d activitat a Lluís Obiols Capdevila, per a transport escolar,
curs 2009-2010, línia Olp/Pujalt - CEIP/IES Sort
Llicència d activitat a PERCOT SL , per a transport escolar, curs 20092010, línia Olp/La Força d Olp - CEIP/IES Sort
Llicència d obres a Josefina López Perona, per a construir un edifici
d habitatge a Casa José de Montardit de Baix
Llicència d obres a M. Carmen Toja, per a reforma de cuina a C. Dr.
Carles Pol i Aleu, 38
Llicència d activitat al Dept. d Acció Social i Ciutadania, per a
Residència i centre de dia de gent gran a Ctra. de la Seu, 8
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229/09
24/11

O-83/06

230/09
24/11

O-89/09

231/09
24/11

O-92/02

232/09
26/11

O-85/05

233/09
26/11

A-48/09

234/09
26/11

O-91/09

235/09
27/11

U-19/09

236/09
27/11

O-92/09

237/09
30/11

O-82/09

238/09
30/11

A-40/09

239/09
30/11

A-42/09

240/09
30/11

O-33/09

241/09
03/12

C-5/09

242/09
04/12

O-100/09

243/09
04/12

O-98/09

244/09
07/12

U-11/09

245/09
14/12

A-31/07

246/09
14/12

I-24/09

247/09
15/12

O-134/05

248/09
15/12

A-45/09

249/09
16/12

O-26/09

250/09
18/12

O-15/09

251/09
22/12

C-5/09

Llicència d obres al Dept. d Acció Social i Ciutadania per a reforma i
ampliació d una residència de gent gran a Ctra. de la Seu, 8
Llicència d obres a Carme Gorgues i Jordi Bosch, per a la construcció
d un habitatge al Cobert del Sastre de Montardit de Dalt
Llicència de 1a ocupació a Àngel Olmeda Cano, per a un habitatge
unifamiliar a Casa Marc d Enviny
Llicència d obres a Rafael Solà López, per a rehabilitar un edifici de 4
habitatges a Casa i Paller de Bernat d Enviny
Traspàs de titularitat de la llicència d activitat d un comerç de papereria i
joguines a favor de Montserrat Ronchera Poyo al C. Major, 23
Llicència d obres a Antoni Roig Farràs, per a millores de façana a l Era
de Casa Moriri d Olp
Llicència de parcel·lació a Hereus de Celestino Farré Barba, per a
segregació d una porció de 210 m2 a Casa Serafina de Castellviny
Llicència d obres a Dolors Muñoz, per a canvi de mobiliari de cuina al C.
Major, 5 de Sort
Llicència d obres a Isabel F. de Carvalho, per a instal·lació d un rètol al
C/ Major, 29
Llicència d activitat a Isabel F. de Carvalho, per a una botiga de joguines
al C/ Major, 29
Llicència d activitat a Obres i Reformes Ferreira SL, per a oficina
d empresa constructora a C/ Torrent de Pietat, 4
Llicència d obres a Maria Dolors Perramon, per a reparar un tram de
paret vella a la Finca Farratjó de Saurí
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
els dies del Pont de la Puríssima
Llicència d obres a Francisco López Perona, per a canvi de finestres al C.
Lluís Companys, 6
Llicència d obres a Tallers Solanes Arnau, per a reparar la coberta a C.
Dr. Carles Pol i Aleu, 15
Denega llicència de parcel·lació a Concepció Font Santilari per
segregació de 10 m2 a Bancal de Caís de Llessui
Llicència d activitat a Juan Luque, per a reconversió de Casa de pagès
(ARI) i Bar-restaurant en Hotel 1* a Casa Cases de Montardit de Baix
Delega en el regidor Eduard Faurat Prat la representació al Ple del
Patronat del Parc Natural de l Alt Pirineu del 16.12.2009
Llicència de 1a ocupació a l Incasòl per a edifici plurifamiliar amb 14
habitatges i 2 locals comercials al C/ Raval, 16-24
Llicència d activitat a Josep Camp, per a línia de transport escolar PujaltLlarven-M.de Dalt-Bressui-CEIP/IES Sort, curs escolar 2009-2010.
Llicència d obres a Roser Subirà, per modificar la distribució de Casa
Andreu de Montardit de Baix
Ordenar a Pilar Prillo la suspensió provisional i immediata de les obres
interiors efectuades a Casa Simon d Enviny
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
del 25.12.2009 al 6.1.2010
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252/09
28/12

C-5/09

253/09
28/12

O-36/08

254/09
29/12

O-103/09

255/09
29/12

O-104/09

1/10
14/01

A-52/09

2/10
18/01

A-38/09

3/10
18/01

O-122/05

4/10
18/01

F-48/04

5/10
20/01

O-3/10

6/10
21/01

O-2/10

7/10
21/01

A-6/10

8/10
22/01

A-49/09

9/10
25/01

O-79/07

10/10
29/01

O-110/07

11/10
03/02

C-5/10

12/10
05/02

O-7/10

13/10
05/02

O-8/10

14/10
05/02

A-8/10

15/10
11/02

A-3/10

16/10
12/02

O-117/07

17/10
12/02

O-54/06

18/10
15/02

O-002/09

19/10
18/02

O-9/10

Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Pub La Llar del
31.12.2009 al 6.1.2010
Llicència de 1a ocupació a Joan Oliveras per planta baixa i planta 1a a
Casa Bringué de Bernui
Llicència d obres a Ma. Pilar Laguna, per a pintar la façana d un local al
C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 58
Llicència d obres a Ignasi Azamar, per a rehabilitar una cabana d hort a
Barranc de Santa Anna, Hort de Podadé
Traspàs de llicència d activitat de ramaderia extensiva de Antoni Font
(A-12/07) a favor de Casa Font de Saurí SCP
Llicència de cotitularitat d explotació ramadera extensiva de bestiar bovi
i equí a Elisabeth Rey i Victor Fabró, a Borda de Roi de Sort
Llicència de 1a ocupació a Àngel Salada Roca per a 1 habitatge
unifamiliar a Casa Samion de Seurí
Aprova el Certificat d obres núm. 1 i únic de Construcció d una piscina
coberta, Separata 1, fase 1.3, amb un import certificat de 141.909,47
Llicència d obres a Obres Escur SL, per a l enderroc d un edifici al C.
Dr. Carles Pol i Aleu, 3
Llicència d obres a Pilar Prillo, per a rehabilitar forjats de sotacoberta de
Casa Simon d Enviny
Autoritza actuació musical i ampliació en 1 hora l horari de tancament
del Bar-restaurant Escalarre Rock Café el 23.1.2010
Llicència d activitat a M. Pilar Laguna, per a botiga de venda
d electrodomèstics a C. Dr. Pol i Aleu, 58
Llicència de 1a ocupació a Eugeni Capdevila i Belen Navarro per a
habitatge unifamiliar al Cobert de Marxant a Bressui.
Llicència de 1a ocupació a Susana González per a habitatge unifamiliar a
Casa Janeta de Llessui
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
els dies 12 a 15 de febrer, Carnaval
Llicència d obres a Josep Solé i Rosa M. Folguera, per a canvi de rajoles
d una cuina a C. Estanys de Pallars, 9
Llicència d obres a Maria Negre Canut, per a reformes interiors d un
habitatge a Casa Andreva de Llessui
Llicència de traspàs de titularitat d activitat de llicència de Taxi núm. 4,
de Josep Colom Prió a Risortbus SL
Autoritza a Imatge&Produccions 2010 l ocupació de via pública als
carrers de Sort per a rodatge del Carnaval 2010
Llicència d obres al Dept. Educació, modificant el pressupost de la
Reforma i ampliació del CEIP de Sort
Llicència de 1a ocupació a Rosendo Millet per edifici plurifamiliar de 10
habitatges, 2 locals i 11 aparcaments al C/ Torrent de Pietat, 17
Llicència d obres a l Assoc. Veïns La Font d Ansidó de Sorre, per a
reforç de llosat de l església Sant Esteve de Sorre
Llicència d obres a Jaume Aragall, per a l enderroc de Casa Catalana de
Llessui
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20/10
18/02

O-77/08

21/10
18/02

O-10/10

22/10
22/02

A-50/09

23/10
22/02

A-10/10

24/10
22/02

O-11/10

25/10
22/02

A-3/10

26/10
22/02

O-5/10

27/10
26/02

O-4/10

28/10
26/02

O-113/07

29/10
26/02

O-15/10

30/10
1/03

A-12/10

31/10
1/03

A-20/09

32/10
1/03

O-136/05

33/10
1/03

O-13/10

34/10
4/03

A-2/10

35/10
05/03

F-48/04

36/10
8/03

O-1/10

37/10
8/03

A-1/10

38/10
09/03

A-30/09

39/10
11/03

O-22/10

40/10
11/03

A-15/10

41/10
16/03

C-8/10

42/10
18/03

A-13/10

Autoritza la pròrroga de la llicència d obres O-77/08, atorgada a Constr.
Marsan-Negre SL per a 2 habitatges a Paller de Forn de Pujalt
Llicència d obres a Carles Ricou Durany, per a enderroc d un edifici al
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 1
Llicència d activitat a Marta Marín Burgos, per a botiga tèxtil del vestit i
complements al C/ Major, 25, bxs.
Llicència d activitat a Núria Laguia Aldosa, per a despatx professional
d osteopatia a l Av. Generalitat, 9, 2n 1a
Llicència d obres a Núria Laguia Aldosa, per a adequació d un despatx
de osteopatia a l Av. Generalitat, 9, 2n 1a
Autoritza reserva d estacionament per a un autobús de la campanya Pla
Nacional de Transició a la TDT, el 23.2 i 2.3 al C. Professor Fassman
Llicència d obres a Ramon Escolà Colomé per a obres de manteniment
al C. Constitució, 11
Llicència d obres a Obres Escur SL per a construcció d un edifici
plurifamiliar al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 3
Llicència de 1a ocupació a Manel Font Santilari per a un habitatge a la 2a
planta de Casa Manel de Cahís de Llessui
Llicència d obres a Pessets Hotels SL, per a obres de manteniment a
hotel a Av. Diputació, 3
Llicència de traspàs d activitat a Elisa José Puertos Planes, per a comerç
de venda de productes d alimentació al C/ Dr.Pol i Aleu, 25, baixos
Llicència d activitat a Nerosport SCP, per a botiga d esports i joguines a
Av. Comtes de Pallars, 13
Llicència de 1a ocupació a Añana SL, per a habitatge unifamiliar a Casa
Besan d Olp
Llicència d obres a Rossend Millet Mateu, per a reformes interiors a Av.
Comtes de Pallars, 39, 2n 1a
Llicència d activitat a Rabasa Turístic SL, per a transport discrecional de
viatgers a la línia Sort-Llessui-Sort
Aprova el Certificat d obres núm. 1 i únic de Construcció d una piscina
coberta a Sort, Separata 1.4, amb un import certificat de 198.155,01
Llicència d obres a Robert Gabriel, per a redistribució interior
d habitatge i local al C. Dr. Muxí i Monroset, 4, baix 3a i 4a
Llicència d activitat a Robert Gabriel, per a estanc a C. Muxí i Monroset,
4, baix 4a
Llicència d activitat a Victor Fabró, per a turisme eqüestre a rutes del
municipi de Sort
Llicència d obres a SEFOCAT SLU, per a instal·lació de plaques solars
al Pol. Industrial Els Salancons , nau B-16
Llicència d activitat a SEFOCAT SLU, per a energia solar fotovoltaica
connectada a xarxa M.T. a Pol. Industrial Els Salancons, nau B-16
Encarrega al Cos d Agents Forestals la captura de gossos ensalvatgits a
la zona del Barranc de Santa Anna
Llicència d activitat a M. Pilar Laguna, per a ampliació a venda de roba
de la llicència anterior A-49/09, al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 58, bxs. 6a
5
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43/10
26/03

A-16/10

Llicència de traspàs d activitat d explotació extensiva bovina a Casa
Bolunya de Seurí a favor de Mario Bernacho Gómez

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 218/09 a 255/09, i 1/10 a 43/10, i ratifica
en tots els seus termes amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que
formen la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa, cap dels indicats.

03 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 24 de novembre de 2009
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova inicialment la separata 2 de l obra de Construcció d una piscina coberta i el
Plec de clàusules del procediment obert, i convocar aquest.
S aprova el Pla de seguretat i salut laboral de l obra de Construcció d una piscina
coberta, 2a fase.
S aprova el Pla de seguretat i salut laboral de les obrs d acabament de l edifici del Casal
de Gent Gran de Sort.

Junta de Govern de 29 de desembre de 2009
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica provisionalment l adjudicació de la Separata 2 de la Construcció d una
piscina coberta a AMC5 SA, per l import de 955.910,28 .

Junta de Govern de 8 de gener de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica a Sefocat SL l actuació forestal sostenible Forest 124 Bosc, Plans i
Pelaguda per l import total de 33.200,00 .
Es sol·licita l admissió de l Ajuntament al Consell Esportiu del Pallars Sobirà i es
nomena el regidor Josep M. Lluís com a representant a l Assemblea.
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Junta de Govern de 1 de febrer de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es desestima el Recurs especial interposat per J.A.Farré Ricou Construccions SL contra
l acord d adjudicació provisional de les obres de Construcció d una piscina coberta, 2a
fase, i s adjudiquen definitivament a AMC5 SL.
S aprova la renovació d una operació de tresoreria amb La Caixa per import de
150.000,00 .
S aproven 3 memòries valorades i demanar la seva inclusió al Fons estatal per
l ocupació i la sostenibilitat local, FEESL 2010.
S aprova el projecte Reforma del Camp de regates de piragüisme i sol·licitar al Consell
Superior d Esports (CSD) un ajut de 150.000 per a executar l obra.

Junta de Govern de 19 de febrer de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el projecte Millora ambiental i condicionament de l entorn de l Oficina del
Parc Nacional de Llessui i sol·licitar un ajut de 169.054,41 a la D.G.Medi Natural.
S aprova el projecte Adquisició de mobiliari per a equipaments cívics i sol·licitar un ajut
de 13.501,97 a la Secretaria d Acció Ciutadana del Dept. de Governació.
S aprova el projecte Millora del local de la Biblioteca municipal i sol·licitar un ajut de
9.737,18 a la Secretaria d Acció Ciutadana del Dept. de Governació.

Junta de Govern de 8 de març de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el projecte Construcció d una sala d especejament a l escorxador, sol·licitar
un ajut de 550.000 a la D.G.Desenvolupament Rural i executar les obres.

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 7 membres presents del total d 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2010/1, amb un import total de 1.220.732,91 ,
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 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2010/1.
7
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En aquest punt s incorporen al Ple els senyors Bretcha i Lluís.
05 Ratificació de convenis
Exp. I-38/09, I-37/10
AJUNTAMENT DE BÉRCHULES * EDICIÓ D UN LLIBRE
Exp. I-19/09.1 * Conveni 26/2009
Vist el conveni signat el 6.8.2009 amb el senyor Ricardo Zapata Toro, alcalde de l Ajuntament
de Bérchules que actua en nom d aquest, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per a
l edició d un llibre que recopili les històries, els documents escrits i gràfics i els testimonis dels
qui van emigrar de Bérchules a Sort durant els anys 50 del segle XX, i sol·licitar sengles ajuts
als Parcs Nacionals de Sierra Nevada i d Aigüestortes i Estany de Sant Maurici per al
finançament del projecte,
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 l Ajuntament de
Bérchules, per a formalitzar els compromisos de col·laboració per a l edició d un llibre
sobre l emigració de Bérchules a Sort durant els anys 50 del segle XX.
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.

INCASOL * URBANITZACIÓ DE L ENTORN DELS HPOS DEL C. RAVAL
Exp. I-13/09 * Convenis 39/2009
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Miquel Bonilla Ruiz, Director de l Institut
Català del Sòl i actuant en nom d aquest, mitjançant el qual es formalitza la modificació de la
clàusula 3a del conveni signat el 27 de juliol de 2004 en el sentit de què l Incasol assumirà
inicialment el pagament de les obres d urbanització de l espai públic de l entorn de la promoció
d HPOs del carrer del Raval, valorades en 11.340,37 , més 741,89 d IVA, que l Ajuntament
reintegrarà a l Incasol en el termini de 5 anys,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i l Incasol per a
formalitzar la modificació de la clàusula 3a del conveni signat el 27 de juliol de 2004 en
el sentit de què l Incasol assumirà inicialment el pagament de les obres d urbanització
de l espai públic de l entorn de la promoció d HPOs del carrer del Raval, valorades en
11.340,37 , més 741,89 d IVA, que l Ajuntament reintegrarà a l Incasol en el
termini de 5 anys.
8
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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.

IES / SUSANNA GRANOLLERS * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 40/2009
Vist el conveni signat el 4.11.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Susanna Granollers Herreros, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Susanna Granollers per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES / MACIÀ DURAN * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 41/2009
Vist el conveni signat el 4.11.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Macià Duran García, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Macià Duran per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES / MARTÍ MONNÉ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 42/2009
Vist el conveni signat el 4.11.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Martí Monné Moreno, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
9
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ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort, l IES de Sort i
Martí Monné per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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 Juangran,
CONSELL COMARCAL * SERVEI MINUTS MENUTS
Exp. I-7/09 * Conveni 43/2009
Vist el conveni signat l 1.10.2009 amb el senyor Xavier Ribera Jordana, president del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà i actuant en nom d aquest, mitjançant el qual es formalitza els
compromisos per al finançament del servei Minuts Menuts a Sort i la garantia d accés universal
a aquest servei de les famílies amb infants de 0 a 3 anys,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, per a formalitzar els mutus compromisos per al
finançament del servei Minuts Menuts a Sort i la garantia d accés universal a aquest
servei de les famílies amb infants de 0 a 3 anys.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

M. PALAU / GNES. COMPTE * CESSIÓ DE TERRENYS A ROTONDA DE LA C-13
Exp. O-74/08 * Conveni 44/2009
Vist el conveni signat el 31.12.2009 amb les senyores Maria Palau Rosell i M. Immaculada i
Josefa Compte Palau, mitjançant el qual es formalitza la cessió a l Ajuntament d una porció de
75,39 m2 de la finca Tros de les Moles, en concepte de cessió anticipada de terrenys de cessió
obligatòria i gratuïta al Pla Parcial PP3 del sector La Solana, porció afectada pel projecte de les
obres de construcció de la rotonda d enllaç de les carreteres C-13 i LV-5223 i a expropiar per la
Generalitat 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 les senyores Maria
Palau Rosell i M. Immaculada i Josefa Compte Palau, per a formalitzar la cessió a
l Ajuntament d una porció de 75,39 m2 de la finca Tros de les Moles, en concepte de
10
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cessió anticipada de terrenys de cessió obligatòria i gratuïta al Pla Parcial PP3 del sector
La Solana.
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.

IES / RUBEN SOSPEDRA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 45/2009
Vist el conveni signat el 24.11.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Ruben Sospedra González, alumne de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Ruben Sospedra per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES / DANIELA ARTEAGA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 46/2009
Vist el conveni signat el 14.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Daniela Arteaga Tilcara, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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, l IES de Sort i
Daniela Arteaga per a la formació pràctica d aquesta en centres de treball.
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.

IES / DANIELA ARTEAGA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 47/2009
Vist el conveni signat el 17.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Daniela Arteaga Tilcara, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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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 la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort, l IES de Sort i
Daniela Arteaga per a la formació pràctica d aquesta en centres de treball.
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.

IES / GABRIELA ZAMORA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 48/2009
Vist el conveni signat el 17.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Gabriela Susana Zamora Moreira, alumna de l IES, per formalitzar
la realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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, l IES de Sort i
Gabriela Zamora per a la formació pràctica d aquesta en centres de treball.
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.

IES / GABRIELA ZAMORA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 49/2009
Vist el conveni signat el 17.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Gabriela Susana Zamora Moreira, alumna de l IES, per formalitzar
la realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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, l IES de Sort i
Gabriela Zamora per a la formació pràctica d aquesta en centres de treball.
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.

IES / ISABEL DA TORRE * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 50/2009
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Vist el conveni signat el 17.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Isabel Carina da Torre Machado, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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, l IES de Sort i
Isabel da Torre per a la formació pràctica d aquesta en centres de treball.
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.

ALEIX ESCUR PUJOL * CESSIÓ DE L ANTIGA PRESÓ DE DONES
Exp. M-14/07 * Conveni 1/2010
Vist el conveni signat el 25.2.2010 amb el senyor Aleix Escur Pujol, mitjançant el qual es
formalitza la cessió del local de l antiga presó de dones, d un espai per a ascensor i d espai
lliure front de la façana, a Casa Xorret, els compromisos d obres, d urbanització i de creació de
places d aparcament,
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 Aleix Escur Pujol
per a formalitzar la cessió del local de l antiga presó de dones, d un espai per a ascensor
i d espai lliure front de la façana, a Casa Xorret, els compromisos d obres,
d urbanització i de creació de places d aparcament.
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.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA / CATSALUT * GARATGE PER AMBULÀNCIES SEM
Exp. O-120/07 * Conveni 3/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb els senyors Jaume Gilabert Torruella, en nom i
representació de la Diputació de Lleida en la seva qualitat de president, i Josep Maria Sabaté
Guasch, en nom i representació del Servei Català de la Salut, mitjançant el qual es formalitza la
col·laboració administrativa per a l actualització d infraestructures sanitàries al municipi de
Sort, amb la construcció d unes cotxeres per a vehicles assistencials i l escala d accés, i els
compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort, la Diputació de
Lleida i el Servei Català de la Salut, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració
administrativa per a l actualització d infraestructures sanitàries al municipi de Sort, amb
la construcció d unes cotxeres per a vehicles assistencials i l escala d accés.
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.

IES / RUBEN SOSPEDRA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 4/2010
Vist el conveni signat el 11.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Ruben Sospedra González, alumne de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Ruben Sospedra per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

MTRI. INTERIOR/GIESE * CESSIÓ DE TERRENY PER A LA NOVA CASERNA
Exp. M-9/03.2 * Conveni 5/2010
Vista l Acta d entrega a la Gerència d Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de
l Estat (GIESE) del terreny cedit gratuïtament per l Ajuntament per a la construcció d una
Casa-caserna de la Guàrdia Civil a Sort, com a conclusió de l expedient tramitat per a la
referida cessió d acord amb el que es disposa a la legislació vigent en aqueta matèria,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l Acta d entrega a la Gerència d Infraestructures i
Equipaments de la Seguretat de l Estat (GIESE) del terreny cedit gratuïtament per
l Ajuntament per a la construcció d una Casa-caserna de la Guàrdia Civil a 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 la signatura de l esmentada
Acta, còpia de la qual s adjunta a la present acta.

IES / VÍCTOR FLORES * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
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Exp. I-11/10 * Conveni 6/2010
Vist el conveni signat el 22.2.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Víctor Flores Calvo, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Víctor Flores per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES / ARIADNA NAVARRO * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 7/2010
Vist el conveni signat el 25.2.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Ariadna Navarro Manzano, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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, l IES de Sort i
Ariadna Navarro per a la formació pràctica d aquesta en centres de treball.
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.

SERVEI D OCUPACIÓ DE CATALUNYA * PUN T D AUTOSERVEI DEL SOC
Exp. I-12/10 * Conveni 8/2010
Vist el conveni signat el 17.2.2010 amb el senyor Josep Berbel Sánchez, Director del Servei
d Ocupació de Catalunya (SOC) i actuant en nom d aquest, mitjançant el qual es formalitza la
ubicació d un punt d autoservei del SOC a dependències municipals i els mutus compromisos
per a la seva gestió i funcionament,
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 Servei
d Ocupació de Catalunya (SOC), per a formalitzar la ubicació d un punt d autoservei
del SOC a dependències municipals.
15

PLE 2010-01 = 30 març 2010

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.

IES / ÁLVARO CARRAMANHO * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 9/2010
Vist el conveni signat el 12.3.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Álvaro Carramanho Pérez, alumne de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Álvaro Carramanho per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

ASSOCIACIÓ BUSCALLADA * CESSIÓ A PRECARI D UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-20/10 * Conveni 10/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb L Associació La Buscallada, mitjançant el qual es
formalitza la cessió a precari d un local al Pavelló poliesportiu municipal com a magatzem,
l abonament per a activitats socials i la contraprestació d actuacions gratuïtes de xaranga,
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 l Associació La
Buscallada per a formalitzar la cessió a precari d un local al Pavelló poliesportiu
municipal com a magatzem, l abonament per a activitats socials i la contraprestació
d actuacions gratuïtes de xaranga.
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.

ADIGSA * GESTIÓ D HABITATGES PER A IMPULSAR POLÍTIQUES SOCIALS
Exp. I-8/10 * Conveni 11/2009
Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora Carme Trillo Belart, presidenta d Adigsa,
empresa pública de la Generalitat, i en el seu nom i representació, mitjançant el qual es
formalitza la cessió de la gestió d habitatges administrats per Adigsa a efectes d atorgar accés a
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l habitatge amb caràcter temporal a persones amb manifesta situació de risc d exclusió social,
amb manca d autonomia personal i necessitades de prestacions socials,
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 Adigsa, empresa
pública de la Generalitat, per a formalitzar la cessió de la gestió d habitatges
administrats per Adigsa a efectes d atorgar accés a l habitatge amb caràcter temporal a
persones amb manifesta situació de risc d exclusió social, amb manca d autonomia
personal i necessitades de prestacions socials.
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.

GENERALITAT/DAAR * CONSTRUCCIÓ D UNA SALA D ESPECEJAMENT
Exp. F-26/10 * Conveni 12/2009
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Departament d Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, i en el seu nom amb el Conseller de l esmentat Departament, mitjançant el qual es
formalitza la mútua col·laboració per a dur a terme la construcció d una sala d especejament
multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics, i
s especifiquen els compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el Conseller del
Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural per a formalitzar la mútua
col·laboració per a dur a terme la construcció d una sala d especejament multi-espècie i
una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics.
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.

IES / ÁLVARO CARRAMANHO * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 13/2010
Vist el conveni signat el 24.3.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Álvaro Carramanho Pérez, alumne de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort, l IES de Sort i
Álvaro Carramanho per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES / ÁLVARO CARRAMANHO * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 14/2010
Vist el conveni signat el 24.3.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Álvaro Carramanho Pérez, alumne de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i
Álvaro Carramanho per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

FUNDACIÓ LA CAIXA / ASS. JUBILATS * RESOLUCIÓ DEL CONVENI DE 37/2008
Exp. I-43/08 * Conveni 15/2009
Vist l esborrany d acord a signar amb el senyor Francesc Xavier Bertolin Pueyo, director de
l Àrea d Acció Social de la Fundació la Caixa , i la senyora Rosalia Ibarz Reixats, presidenta
de l Associació de Jubilats Sant Feliu de Sort i comarca, que actuen en nom i representació de
les respectives entitats, mitjançant el qual es formalitza la resolució anticipada del conveni
signat per les mateixes parts el 17.11.2008 per a la promoció i desenvolupament del Casal de
Gent Gran de Sort, per les circumstàncies sobrevingudes de la construcció d un nou Casal de
Gent Gran,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l acord a signar entre l Ajuntament de Sort, la Fundació la
Caixa i l Associació de Jubilats Sant Feliu de Sort i comarca per a formalitzar la
resolució anticipada del conveni signat per les mateixes parts el 17.11.2008 per a la
promoció i desenvolupament del Casal de Gent Gran 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 acord de
resolució, còpia del qual s adjunta a la present acta.
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DEPT. JUSTÍCIA / ACM / FMC * ADHESIÓ A CONVENI DE JUSTÍCIA JUVENIL
Exp. I-3/10 * Conveni 16/2009
Vist el conveni signat entre el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya i l Associació Catalana de Municipis, al qual es fixen les
línies de col·laboració en l execució de programes que són competència de la Secretaria de
Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil, al pacte 3r del qual s estableix que les
entitats locals interessades a col·laborar s hi poden adherir,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Manifestar la voluntat de l Ajuntament de Sort d adherir-se al conveni signat entre el
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de
Catalunya i l Associació Catalana de Municipis per a la col·laboració en l execució de
programes que són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació
i Justícia Juvenil.
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.

GENERALITAT/ACJ / ESCOLA PIRAGÜISME * PARTICIPACIÓ A XANASCAT
Exp. S-13/10 * Conveni 17/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Eugeni Villalbí Godes, Secretari de
Joventut i President de l Agència Catalana de Joventut, i els senyors Aleix Salvat Faurat i Pau
Clotet Riu, co-directors d Escola de Piragüisme de Sort SL, que actuen en nom i representació
de les respectives entitats, mitjançant el qual es formalitza la participació de l Alberg Escola de
Piragüisme de Sort a la Xarxa Nacional d Albergs Socials de Catalunya (Xanascat), i els
compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort, l Agència
Catalana de Joventut i Escola de Piragüisme de Sort SL, per a formalitzar la
participació de l Alberg Escola de Piragüisme de Sort a la Xarxa Nacional d Albergs
Socials de Catalunya (Xanascat).
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 puntual de les Normes a Altron
Exp. U-7/09
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Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli d Altron, text refós de març de 2010, redactat pels Serveis tècnics municipals, i
el preceptiu Informe de Sostenibilitat Ambiental, redactat per la senyora Anna Pou, llicenciada
en geografia, de l empresa Nequa, Ambient i Territori,
Vist el que es disposa a l article 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova
el Reglament de la Llei d urbanisme,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme 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 inicialment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort al nucli d Altron, text refós de març de 2010,
conjuntament amb el preceptiu Informe de Sostenibilitat Ambiental.
2. Sotmetre el document conjunt de la Modificació puntual i l ISA al tràmit d exposició
pública durant el termini de 45 dies a l efecte de presentació d al·legacions.
3. Notificar aquest acord a les administracions i entitats que consten al Document de
referència i a l ISA, als efectes previstos a l article 115.c) del Decret 305/2006.
4. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquests acords.

07 Estudi de Detall d alineacions i volums a C. Neroses, 4 i Cró. Josepàs, 3
Exp. U-7/10
Vist el document d Estudi de detall d alineacions i volums a edifici en construcció situat al
carrer Neroses, 4, i carreró Josepàs, 3, Sort (Pallars Sobirà), redactat per l arquitecte senyor Joel
Torras Casas per encàrrec de l empresa Proens Promocions i Rehabilitacions SA,
Vist el que es disposa a la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de
l expedient, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document d Estudi de detall d alineacions i volums a edifici en
construcció situat al carrer Neroses, 4, i carreró Josepàs, 3, Sort (Pallars Sobirà).
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d un mes.
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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08 Adquisició de l antiga Presó de dones
Exp. M-7/10
Vist el compromís adquirit pel senyor Aleix Escur Pujol, titular del local situat als baixos de
Plaça de Sant Eloi, núm. 8, de Sort, antigament presó de dones, de cedir-lo a l Ajuntament per
ser destinat a l ampliació de l actual Museu-presó del Camí de la Llibertat,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura, vist el que es disposa a la legislació
vigent en matèria de patrimoni 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. Iniciar l expedient d adquisició del local de l antiga presó de dones, situat als baixos de
Plaça de Sant Eloi, núm. 8, de Sort.
2. Demanar als serveis corresponents els informes tècnics i jurídics legalment establerts.
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.

09 Constitució de l Associació d entitats locals propietàries forestals de Catalunya
Exp. M-8/10
Vist l esborrany d Estatuts de l Associació d entitats locals propietàries forestals de Catalunya
(ELFOCAT), promoguda a través del projecte transfronterer Dynaforest per les Direccions
Generals del Medi Natural del DMAH i d Arquitectura i Paisatge del DPTOP, de la Generalitat
de Catalunya, pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, pel Centre de la Propietat Forestal
i per l Union du Grand Sud, associació francesa que agrupa bona part dels municipis forestals
del sud de França, fruit de les converses mantingudes per diverses corporacions municipals de
Catalunya propietàries de boscos, principalment en comarques de l Alt Pirineu, per tal de
millorar l acció forestal a aquests boscos, representar i defensar els interessos comuns i
coordinar les polítiques de gestió forestal compartides, entre altres objectius comuns,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d Agricultura de formalitzar l adhesió de
l Ajuntament de Sort a de l Associació d entitats locals propietàries forestals de Catalunya i
aprovar-ne els Estatuts,
Vistes la legislació vigent en matèria d associacionisme, i expressament a la disposició
addicional 5a i a l art. 47 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases del règim local,
i la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar constituir l Associació d entitats locals propietàries forestals de Catalunya
(ELFOCAT) i manifestar la voluntat de ser-ne associat.
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2. Aprovar inicialment els Estatuts de l Associació, i sotmetre ls a la tramitació legalment
establerta.
3. Es delega en l entitat Dynaforest, coordinadora del projecte transfronterer, la publicació
dels acords corresponents i el text dels Estatuts en el moment en què resultin aprovats
definitivament.
4. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l Acta Fundacional en
nom de l Ajuntament de Sort.
5. Designar l alcalde, senyor Agustí López i Pla, com a representant de l Ajuntament de
Sort a l Associació.

10 Aprofitament de pastures 2010
Exp. M-8/10
CUP 124

BOSC, PLANS I PELAGUDA

PASTURES

(Exp. PSO 23/10)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l execució dels aprofitaments de
pastures corresponents a l any 2010 a la forest amb núm. d elenc 124, anomenada Bosc,
Plans i Pelaguda , de Montardit de Dalt, l objecte de la qual és la d adjudicar un
aprofitament de pastures per a ús veïnal per licitació per a 40 caps de bestiar oví i 50 de
bestiar boví, amb una taxació base de 72,05 i un preu índex de 90,06 ,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa d agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament al Sr. Joan Salvadó Sabarich l aprofitament de pastures de
l any 2010 de la CUP 124, Bosc, Plans i Pelaguda , per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l interessat i a la secció d Ordenació i Gestió de
Recursos Forestals del DMAH.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i
fer totes les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
CUP 185

ROQUES DE LA BASTIDA

PASTURES

(Exp. PSO 100/10)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l execució dels aprofitaments de
pastures corresponents a l any 2010 a la forest amb núm. d elenc 185, anomenada les
Roques de la Bastida , de la Bastida, l objecte de la qual és la d adjudicar un aprofitament
de pastures per a ús veïnal per licitació per a 30 caps de bestiar boví i 20 de bestiar equí, i
una taxació base de 66,08 i un preu índex de 82,60 ,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa d agricultura i ramaderia,
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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. Adjudicar directament a la Sra. Rosa Solanes Arnau l aprofitament de pastures de
l any 2010 de la CUP 185, la Roques de la Bastida , per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l interessat, als veïns de la Bastida i a la secció d Ordenació
i Gestió de Recursos Forestals del DMAH.
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.

11 Compte General de l exercici de 2008
Exp. F-12/10
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/08
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/08 de diverses partides del pressupost de despeses de
2008 fent aplicació de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de
partides d'ingressos, que proposa l'Alcaldia, amb l'informe previ d Intervenció, que presenta les
següents modificacions de previsions i de crèdits:
AJUNTAMENT DE SORT
IN GR ESS OS

Concepte
282
31110
31140
31180
31190
31230
420
451
521
720
730
750
760
780

TO T AL

DES PE SE S

Im port
105.510,00
13.930,00
16.420,00
1.441,00
4.887,00
2.347,00
108.032,00
167.685,00
3.119,00
586.650,00
46.798,00
77.392,00
69.935,00
10.460,00

F uncional Econòm ic a
0
310
0
912
1
110
1
130
1
131
1
210
1
220
1
226
1
230
2
200
3
160
4
601
4
631
41
411
42
210
42
220
43
210
43
220
44
210
44
220
451
210
452
210
452
220
452
480
454
480
46
220
5
210
5
220
T O TAL

1.214.606,00
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Im port
13.410,00
30.221,00
19.800,00
180.880,00
2.470,00
78.930,00
27.490,00
20.560,00
6.650,00
1.220,00
85.800,00
46.670,00
291.680,00
7.190,00
810,00
6.650,00
1.350,00
5.580,00
4.190,00
19.580,00
11.180,00
11.300,00
25.195,00
26.770,00
283.990,00
970,00
1.320,00
2.750,00
1.214.606,00
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Vist l'informe favorable d'Intervenció i la documentació que consta en l'expedient, i atès que el
Ple està constituït en Comissió Especial de Comptes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/08, fent aplicació
de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de partides
d'ingressos.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies,
durant els quals i 8 dies més es podran presentar al legacions. Cas que no se'n
presenti cap, l'aprovació quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap
més acord.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

COMPTE GENERAL DE L EXERCICI DE 2008
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2008 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, formulada per l'Alcalde,
informada pel secretari-interventor i aprovada per Decret de l'Alcaldia de 28 d abril de 2009, 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 següents resums:
AJUNTAMENT DE SORT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008
DESPESES
CAP .
1
2
3
4
6
9

CRÈDIT.INIC.
7 9 1 .0 0 0 ,0 0
6 1 6 .0 0 0 ,0 0
1 4 .0 0 0 ,0 0
5 3 3 .0 0 0 ,0 0
2 .3 7 5 .0 0 0 ,0 0
6 5 .0 0 0 ,0 0
T OT A L 4 .3 9 4 .0 0 0 ,0 0

M O DIFICACIO NS
2 1 6 .0 0 0 ,0 0
3 9 5 .5 0 0 ,0 0
2 0 .0 0 0 ,0 0
1 4 4 .0 0 0 ,0 0
3 1 4 .0 0 0 ,0 0
3 0 .0 0 0 ,0 0
1 .1 1 9 .5 0 0 ,0 0

CRÈDIT.DEFIN.
1 .0 0 7 .0 0 0 ,0 0
1 .0 1 1 .5 0 0 ,0 0
3 4 .0 0 0 ,0 0
6 7 7 .0 0 0 ,0 0
2 .6 8 9 .0 0 0 ,0 0
9 5 .0 0 0 ,0 0
5 .5 1 3 .5 0 0 ,0 0

OBLIGACIONS
1 .0 0 0 .2 5 3 ,4 6
8 9 3 .3 6 1 ,6 4
3 3 .6 7 1 ,7 3
5 3 1 .6 8 9 ,4 1
2 .6 7 7 .4 6 0 ,3 0
8 2 .3 0 0 ,9 2
5 .2 1 8 .7 3 7 ,4 6

P END.P AG.
0 ,0 0
1 7 3 .8 7 5 ,1 3
0 ,0 0
6 4 .0 6 6 ,9 6
4 7 4 .8 2 1 ,9 3
0 ,0 0
7 1 2 .7 6 4 ,0 2

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

PREV. INIC
461.000,00
300.000,00
311.000,00
472.000,00
179.000,00
60.000,00
1.410.000,00
1.201.000,00
4.394.000,00

MODIFICAC.
0,00
130.000,00
71.000,00
290.000,00
0,00
60.000,00
0,00
568.500,00
1.119.500,00

PREV. DEFIN.
461.000,00
430.000,00
382.000,00
762.000,00
179.000,00
120.000,00
1.410.000,00
1.769.500,00
5.513.500,00

DRETS REC.
400.260,31
163.058,55
312.474,32
467.734,38
162.885,93
0,00
3.507.744,28
0,00
5.014.157,77

PEND. COBR.
0,00
0,00
66.925,11
0,00
33,18
0,00
1.438.384,92
0,00
1.505.343,21

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

75.343,54
1.807.224,24
31.675,76
444.997,94

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

5.014.157,77
5.218.737,46
0,00
-204.579,69

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

1.453.933,87
2.653.508,09
1.597.806,75
247.650,17
150.852,36

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

3.260.859,15
7.662.041,68
-4.401.182,53

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

2.628.316,85
-7.036.277,21
6.777,83
0,00
-4.401.182,53

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
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I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008

DESPESES
CAP.
1
2
3
4

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
25.000,00
0,00
25.000,00
10.528,16
0,00
64.000,00
0,00
64.000,00
31.076,04
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
90.200,00
0,00
90.200,00
41.604,20
0,00
TOTAL

INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

10.050,00
80.100,00
50,00
90.200,00

MODIFICAC.

PREV. DEFIN.

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

DRETS REC.

10.050,00
80.100,00
50,00
90.200,00

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d aplicació
III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
d) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT
V)
BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
RESULTATS DE L EXERCICI
342631.66
VI)
COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
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PEND. COBR.

21.123,75
26.030,66
0,00
47.154,41

0,00
23.226,34
0,00
23.226,34

49.133,36
23.954,91
0,00
0,00

47.154,41
41.604,20
0
5.550,21

954.102,36
218.147,30
3.033,99
696.078,89
42.910,16

281.839,10
342.631,66
-60.792,56

-62.634,57
0,00
0,00
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d) Resultats d exercicis anteriors
RESULTATS DE L EXERCICI

0,00
-62.634,57

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2008

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
225.000,00
3.300,00
228.300,00
227.358,08
2
30.000,00
6.900,00
36.900,00
33.836,19
TOTAL
255.000,00
10.200,00
265.200,00
261.194,27

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

INGRESSOS
CAP. PREV. INIC. MODIFICACIONS PREV. DEFIN.
4
245.000,00
0,00
245.000,00
7
10.000,00
10.200,00
20.200,00
TOTAL
255.000,00
10.200,00
265.200,00

DRETS REC.
PEND. COBR.
64.472,43
0,00
195.760,51
0,00
260.232,94
0,00

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d aplicació
III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

0,00
8.739,82
0,00
0,00

260.232,94
261.194,27
0,00
-961,33

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

0,00
8.739,82
11.939,17
3.199,35

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

12.643,86
13.763,85
-1.119,99

VIII)

COMPTE DE RESULTATS
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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

-1.119,99
0,00
0,00
0,00
-1.119,99

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
TOTALS ACTIU

AJUNTAMENT
P .M. TOR RENTILL
P .M. LLAR INFANTS
TOTAL
TOTALS PASSIU
AJUNTAMENT
P .M. TOR RENTILL
P .M. LLAR INFANTS
TOTAL
BE NEFIC I TOTAL DE L 'EXE RCICI

3.260.859,15
281.839,10
12.643,86
3.555.342,11
7.662.041,68
342.631,66
13.763,85
8.018.437,19
-4.463.095,08

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. T ORR EN TILL
P.M. LLAR INFAN TS
ROM AN ENT D E TRE SORER IA TOTA L

-204.579,69
5.550,21
-961,33
-199.990,81

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. T ORR EN TILL
P.M. LLAR INFAN TS
ROM AN ENT D E TRE SORER IA TOTA L

150.852,36
42.910,16
3.199,35
196.961,87

A proposta de la Comissió informativa d hisenda, i atès que el Ple està constituït en Comissió
Especial de Comptes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de l'aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l'exercici de
2008 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 2008 corresponents a l'Ajuntament de Sort i dels
Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d'Infants.
4. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals i 8 dies més es podran presentar al legacions. Cas que no se'n presenti cap, l'aprovació
quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap més acord.
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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.

12 Pressupost per a l exercici de 2010
Exp. F-28/10
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2008 de l Ajuntament i dels Patronats Municipals Torrentill i de la
Llar d Infants, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS

DESPESES

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

462.000,00
60.000,00
260.000,00
612.000,00
157.000,00
60.000,00
1.630.000,00
1.001.000,00
______________
TOTALS 4.242.000,00

966.000,00
608.000,00
25.000,00
568.000,00
2.010.000,00
65.000,00
______________
4.242.000,00

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS

DESPESES

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 9

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

25.000,00
64.000,00
1.000,00
200,00

______________
90.200,00

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D INFANTS
INGRESSOS

DESPESES

Capítol 1
Capítol 2

210.000,00
30.000,00
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Capítol 4
Capítol 7

230.000,00
10.000,00
______________
TOTALS
240.000,00

_____________
240.000,00

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS

DESPESES

100.000,00

100.000,00

Amb els vots a favor 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 2010 de l Ajuntament de Sort i dels
Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d Infants.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions.
3. Considerar elevat a definitiu l'acord d'aprovació sense necessitat d'adoptar-ne cap més,
si durant l esmentat termini no es produeixen reclamacions.
4. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

13 Termini de validesa de les llicències d obres
Exp. U-2/10
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres de proposar al Ple l estudi de
mesures d ajut a les empreses del sector de la construcció, per tal de superar l estat actual de
crisis econòmica i de paralització d activitats que ha afectat molt negativament el sector i ha
generat desocupació, mitjançant la prolongació del termini de validesa de les llicències d obres
en línia amb el que han acordat altres ajuntaments,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Recavar informació d ajuntaments de l entorn i de característiques similars sobre els
acords que puguin haver adoptat en matèria de suport a les empreses del sector de la
construcció.
2. Sol·licitar a l Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de
Catalunya un informe sobre les possibilitats de les corporacions locals d aprovar
mesures de suport a les empreses del sector de la construcció, mitjançant la prolongació
del termini de validesa de les llicències d obres.
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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14 Precarietat d obres a zona d influència de la carretera LV-5224 a Olp
Exp. E-4/10
Atès que l empresa Proens SA està executant obres de construcció d una promoció
d habitatges a l edifici anomenat Paller nou d Olp, que preveu el soterrament d una línia de
baixa tensió que afectarà la calçada entre els PK 3,480 i 3,505 de la carretera LV-5224, de la
qual és titular la Diputació de Lleida,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme, de sol·licitar la pertinent
autorització administrativa acceptant la condició de precarietat de les referides obres, amb les
implicacions que això comporta,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Sol·licitar a la Diputació de Lleida autorització administrativa per a l execució d obres a
càrrec de l empresa Proens SA de construcció d una promoció d habitatges a l edifici
anomenat Paller nou d Olp, que preveuen el soterrament d una línia de baixa tensió que
afecten la calçada entre els PK 3,480 i 3,505 de la carretera LV-5224.
2. Fer constar que l Ajuntament de Sort accepta la condició de precarietat de les referides
obres, la qual cosa implica el compromís de modificar la esmentada instal·lació o
remoure-la de la seva ubicació com a conseqüència de qualsevulla activitat, obra o
necessitat que sigui posada de manifest per l organisme titular de la via, essent aquesta
modificació sufragada en la seva totalitat per l Ajuntament de Sort.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

15 Mocions al Ple
Exp. G-1/10
MOCIÓ SOBRE EL DIA MUNDIAL DEL DONANT DE SANG
Vista la moció presentada per l Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), que
proposa l adhesió a la Declaració institucional del Comitè organitzador del Dia mundial del
donant de sang 2010 de 22 de febrer de 2010, pel fet que Barcelona ha estat designada seu
organitzadora del Dia mundial del donant de sang 2010 per la Federació Internacional de la
Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de sanitat, d aprovar la referida Moció,
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. Adherir-se a la Declaració institucional del Comitè organitzador del Dia mundial del
donant de sang 2010 de 22 de febrer de 2010.
2. Difondre i donar recolzament al Dia mundial del donant de sang 2010, fent publicitat
de les activitats que s organitzin i participant en les campanyes informatives de
conscienciació ciutadana.
3. Animar a la societat civil del municipi a organitzar en els seus àmbits respectius
altres activitats, a fi de donar la màxima difusió a la celebració.
4. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

MOCIÓ D ADHESIÓ AL MANIFEST DELS ALCALDES PEL TEMPORAL DE NEU
Vista la moció presentada per l Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), que
proposa l adhesió a la moció conjunta Manifest dels alcaldes pel temporal de neu del dia 8
de març de 2010,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l adhesió de l Ajuntament de Sort a la moció conjunta Manifest dels
alcaldes pel temporal de neu del dia 8 de març de 2010.
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.

16 Assumptes de tràmit i administratius
BLANDONS A LA CARRETERA LV-5223, DE LLESSUI
Exp. E-4/10
L alcalde informa al Ple que s ha comunicat al President de la Diputació de Lleida el mal
estat en què es troba el ferm de la carretera de Llessui, que presenta irregularitats de grans
dimensions, o blandons, a diversos punts, i se li ha sol·licitat una actuació d urgència per
evitar el perill que això representa per als conductors, i un estudi en profunditat a més llarg
termini, per resoldre de forma definitiva un problema que apareix recurrentment. El Ple es
dóna per assabentat.

INAUGURACIÓ DEL CASAL DE GENT GRAN
L alcalde informa al Ple que el proper dia 16 d abril tindrà lloc la inauguració del nou Casal
de Gent Gran de Sort, construït a l edifici del Centre, acte al qual assistirà el President de la
Generalitat de Catalunya, Molt Hble. senyor José Montilla, i el Conseller de Governació i
Administracions Públiques, Hble. senyor Jordi Ausàs, i al qual prendran la paraula, a més
dels indicats, las Presidenta de l Associació de Jubilats i ell mateix, i que per la importància
de l acte es tallarà la circulació pel carrer del Dr. Carles Pol i Aleu. També informa que
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s han instal·lats 2 punts amb informació de Memòria històrica, un a l interior del Centre i
l altre al davant, front de Casa Bolunya, i s ha localitzat una filmació dels actes de la
inauguració que el llavors President Macià va efectuar l any 1932 del Centre Republicà
Català, rètol que ha ocasionat algun problema amb l Associació de Jubilats i ara figura a la
façana del nou Casal de Gent Gran de Sort, en la seva denominació oficial actual. El Ple es
dóna per assabentat.

PLACES SOCIOSANITÀRIES A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN
L alcalde informa al Ple que s ha sol·licitat a la Consellera d Acció Social i Ciutadania que a
la Residència de Gent Gran, l ampliació de la qual està en execució, es reservin algunes
places per a necessitats d assistència sociosanitària a malalts de llarga durada, que en un
principi la Consellera no era favorable però posteriorment ha acceptat reservar 2 places a la
Residència de Sort i 2 més a l Hospital de Tremp, amb un total de 4 places per a les
necessitats del Pallars Sobirà. El Ple es dóna per assabentat.

ALTRES INFORMES DE L ALCALDIA
L alcalde informa al Ple que s ha publicat la licitació de l ampliació del CEIP Àngel Serafí
Casanovas de Sort, obra de gran importància que tindrà un import de 6,5 milions d euros.
L alcalde informa al Ple que es segueix treballant en l organització del Campionat del Món
de descens d aigües braves Sort 2010, esdeveniment de caràcter mundial que tindrà lloc per
primera vegada a l Estat espanyol.
L alcalde informa al Ple que s estan plantejant al Departament d Educació nous formats de
la formació professional, atès que els mòduls actuals formen un excés d estudiants de cicles
relacionats amb l esport o amb la construcció i que ara cal fomentar noves alternatives més
adequades a les necessitats reals i amb futur.
L alcalde informa al Ple que el canal de TDT reservat per als ajuntaments i consells
comarcals de l Alt Pirineu i Aran no s ha posat en marxa per manca de finançament, per la
qual cosa la Televisió Andorrana ha plantejat la signatura d un conveni mitjançant el qual es
formalitzaria que aquesta ocupi a precari les freqüències assignades, i que un cop estigui
redactat el conveni se n donarà compte al Ple per a la seva ratificació.
El Ple es dóna per assabentat d aquestes gestions.

17 Precs i preguntes
La senyora Gallardo recorda que precisament avui s ha produït l apagada de la televisió
analògica, per la qual cosa la digital, o TDT, és la única que es pot captar a tot el Pallars
Sobirà, per la qual cosa s ha efectuat una consulta als nuclis agregats per comprovar el grau
de cobertura del nou sistema, havent pogut saber que a Altron hi ha 2 cases que tenen
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problemes de recepció, cosa que s ha comunicat a l organisme competent. El senyor
Juangran indica que el Consell Comarcal ha constatat que la TDT es rep correctament al
95% del territori de la comarca.

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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