ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

5 d’abril de 2012
de 13 30 h a 15 00 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-12/12
Ple 12/1

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

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

(arriba al punt 5)
secretari

No assisteixen:
Sr. Miquel Tuneu García
Sr. Josep Colom Prió (excusa la seva absència)

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
Compte de 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 puntual de les Normes per a la delimitació d’un carrer a Llessui
Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Compte General de l’exercici de 2011
Pressupost de l’exercici de 2012
Constitució de l’Associació de municipis per la Independència
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11
12
13
14

Aprofitaments forestals 2012
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 22 de desembre de 2011, que
s'aprova per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Compte de Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-36/12
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
227/11
11/12
228/11
11/12
229/11
15/12
230/11
22/12
231/11
28/12
232/11
28/12
1/12
09/01
2/12
09/01
3/12
10/01
4/12
12/01
5/12
12/01

Expedient

Assumpte

O-115/11

Llicència d’obres a Rosa Madicó Ruiz, per a consolidació de façana a
Casa Blanco de Llarvent
Llicència de 1a ocupació a Benito Solana Negre per a 1 habitatge en
plantes 2a i sotacoberta a Casa Marta de Llessui
Llicència d’activitat a M. Pilar Mir de la Iglesia, per a Acadèmia d’anglés
al carrer Torrent de Pietat, 4
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
del 23/12/2011 fins al 08/01/2012
Autoritza a Josep Marsan la pròrroga de la llicència d’obres O-77/08,
construcció d’edifici amb 2 habitatges al Paller de Forn de Pujalt
Llicència de 1a ocupació a Sònia Merino, per a 1 habitatge a
Urbanització Borda d’Arnaldo, 15 i 16, de Montardit de Baix
Llicència d’activitat a Alina Calvo Carbajo, per a una òptica al carrer
Major, núm. 46
Llicència d’obres a Agustí Roqué Isus, per a connexió a les xarxes
d’aigua i de llum en BT al camí de Pujalt, 11
Llicència d’obres a Josefa Montserrat, per a reforma d’un bany al carrer
Major, 25
Llicència d’obres a Manel Bernacho Negre, per a reforma de cuina a l’av.
Diputació, 7
Llicència d’activitat a Pizzeries Téssol SL, per a bar-restaurant al carrer
del Dr. Muxí i Monroset, 6

O-34/11
A-47/11
C-5/11
O-77/08
O-52/03
A-43/11
O-72/11
O-1/12
O-2/12
A-46/11
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6/12
12/01
7/12
13/01
8/12
17/01
9/12
23/01
10/12
23/01
11/12
24/01
12/12
25/01
13/12
8/02
14/12
08/02
15/12
10/02
16/12
10/02
17/12
13/02
18/12
14/02
19/12
14/02
20/12
14/02
21/12
17/02
22/12
17/02
23/12
22/02
24/12
22/02
25/12
23/02
26/12
27/02
27/12
27/02

O-99/11
O-109/11
A-1/12
O-114/11
U-8/11
O-113/11
A-44/11
O-120/07
O-3/12
P-6/12
S-48/06
O-7/12
A-45/08
C-6/12
O-8/12
O-5/12
O-9/12
O-10/12
O-11/12
A-10/12
O-16/12
O-13/12

Llicència d’obres a Agrària Ramadera del Pallars de Sort SCCL, per a
millores exteriors al carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, 28
Llicència d’obres a Meritxell Dolcet, per a reforma de local al carrer del
Dr. Carles Pol i Aleu, 51
Llicència d’obres a Assoc. Esquí Pallars Sobirà, per a Oficina Informació
Serveis Turístics al carrer Major, 50
Llicència d’obres a Emilia Toro, per a reformes interiors i de façana al
carrer del Raval, 4
Desestima recurs de Rita Capdevila Terradellas i ratifica la suspensió
d’úsos a 2 habitatges sense llicència a l’av. Comtes de Pallars, 40
Llicència d’obres a Com. de Veïns, per a instal·lació d’un canalera
d’aigües a l’av. Comtes de Pallars, 41
Llicència d’activitats a Fco. David Sánchez-Valdepeñas Giner, per a
comerç de complements de vestir a carrer Major, 19
Aprova el Certificat d’obres núm. 1 i únic de Construcció d’aparcaments
SEM a Sort, amb un import certificat de 196,124,24 €
Llicència d’obres a Telefónica de España, SAU, per a manteniment de la
xarxa (54AC1251) a la Pl. Sant Eloi
Contractació de Jordi Gironès Bedós com a tècnic dinamitzador esportiu
del Poliesportiu de Sort
Ordena la devolució a Viasfalt SL de l’aval de 16.229,10 € dipositat per
Cisteró SA per obres de Condicionament de la planta 1a del CAP
Llicència d’obres a Josep Irrure Santilari, per a millores a façana de Casa
Espardenyer de Sorre
Llicència d’activitat a Ana Meneses, per a comerç de fotografia al carrer
Major, 39
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
del 17 al 21 de febrer, ambdós inclosos, pel Carnaval
Llicència d’obres a Ramon Escolà, per a refer la paret d’un hort al
Barranc de Santa Anna, pol. 1, parc. 52, de Sort
Llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SLU, per a línia de BT
(BTL-168.011) a l’Urb. Borda d’Arnaldo, 12, de Montardit de Baix
Llicència d’obres a JA Farré Ricou Construccions, per a rehabilitació
d’una coberta al carrer Major, 51
Llicència d’obres a Jaume Semino Tomasa, per a instal·lació d’un armari
elèctric a la Plaça Sant Eloi, 6
Llicència d’obres a Meritxell Dolcet, per a connexió al clavegueram
municipal, al carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 51
Llicència d’activitat a Solivar Sobirà SL, per a agència immobiliària al
carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 11
Llicència d’obres a Anna Baqueró per a substitució i elevació de coberta
a Casa Anita de Montardit de Dalt
Llicència d’obres a Jordi Soro, per a reforma i distribució d’interiors a
Casa Ferrer de Bernui
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28/12
27/02
29/12
28/02
30/12
29/12
31/12
01/03
32/12
02/03
33/12
05/03
34/12
06/03
35/12
13/03
36 /12
16/03
37/12
21/03
38/12
23/03
39/12
23/03
40/12
26/03
41/12
26/03
42/12
26/03
43/12
29/03
44/12
29/03
45/12
29/03
46/12
2/04

O-15/12
O-14/12
A-8/12
E-8/12
A-12/12
O-94/11
O-19/12
O-24/12
O-25/12
I-35/08
O-27/12
A-3/12
O-30/10
A-14/12
A-16/12
A-17/12
A-15/12
O-54/06
C-6/12

Llicència d’obres a Joan Luque, per a neteja, sanejament i obertura de
finestres a l’Hotel l’Alcova de Montardit de Baix
Llicència d’obres a Solivar Sobirà SL, per a instal·lació de 3 rètols al C.
Dr. Carles Pol i Aleu, 11
Llicència de traspàs de titularitat d’activitat de Multipreus SCP a favor de
Joan Jabalquinto, al carrer Major, 37
Autorització per a traspàs de titularitat de la parada núm. 14 del mercat
setmanal, de Mercè Gámez a favor de Albert Gámez Sala
Llicència d’activitat a David Andorrà, per a comerç de llaminadures,
joguines i regals a la Pl. Sant Eloi, 1
Llicència d’obres a Alina Calvo, per a condicionament de local i
instal·lació de rètol al C. Major, 46
Llicència d’obres a Montse de Moner, per a col·locació de lones en una
coberta a Casa Subirà d’Altron
Llicència d’obres a Pere Nus i germans, per a la reparació d’un llosat al
paller de l’hort de Casa Batllevell de Llavent
Llicència d’obres a Concepció Font, per a substitució de coberta a Casa
Caís de Llessui
Ordena trametre l’expedient I-35/08 al Jutjat del contenciós administratiu
de Lleida pel Recurs abreujat 108/2010, Joaquima Duran Virolés
Llicència d’obres a Àngel Sanmartí, per a obertura d’una finestra i
ampliació d’una altra a Casa Jantorre de Llessui
Autoritza a Cristina Riu l’ocupació de via pública als Porxos de Burrella
per a parada de venda de bijuteria els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2012
Llicència d’obres a Pessets Hotels, Sl, per a construcció d’una zona
Wellness-Spa a l’Av. Diputació, 3
Llicència d’activitat a Autoescuela Pallars SL, per a traspàs d’autoescola
a l’avinguda Generalitat, 9
Llicència d’activitat a Pessets Hotels SL, per a SPA a Av. Diputació, 5,
amb entrada auxiliar per Av. Diputació, 3
Llicència d’activitat a Roser Ribas, per a traspàs d’activitat del restaurant
L’Hortet de Montardit de Baix
Llicència d’activitat a Pizzes Lo Pallars SCP, per a bar-restaurant a Av.
Comtes de Pallars, 5
Llicència de 1a ocupació a Rosendo Millet Mateu per a 1 habitatge
unifamiliar al C. Torrent de Pietat, 17
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del local Cherokee
Bar del dia 5 al 9 d’abril amb motiu de les festes de la Setmana Santa

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 227/11 a 232/11 i 1/12 a 46/12, ratifica
genèricament en tots els seus termes amb els vots a favor dels 8 membres presents del total
d’ 11 que formen la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.
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03 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 3 de febrer de 2012
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova inicialment el Plec pel concurs per contractar un/a tècnic/a dinamitzador/a
esportiu/iva al poliesportiu i zones esportives de Sort
Es sol·licita a la Caixa l’emissió d’un aval de 250.000,00 € a favor de Movir 30 SL per a
les obres de Construcció d’una Sala d’especejament
S’adjudica directament la construcció d’un pou a l’Escorxador com a contracte menor a
l’empresa Catalana de Perforacions per l’import de 14.278,00 €, IVA inclòs

Junta de Govern de 10 de febrer de 2012
•
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
Es reitera a REGSA la disponibilitat de totes les finques per a executar les obres de
Condicionament i millora de l’accés a la Borda de Cebrià i s’insta a executar-les
S’aprova l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia elèctrica a les entitats
locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local
S’obren 2 procediments negociats sense publicitat per a l’adjudicació de la redacció del
projecte i de la direcció d’obra de Finalització de la Biblioteca de Sort
Es ratifica la proposta de la Comissió qualificadora de contractar el senyor Jordi Gironès
Bedós com a tècnic/a dinamitzador/a esportiu/iva de Sort

Junta de Govern de 9 de març de 2012
•
•
•
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’acorda executar les accions que es determinen al Reial Decret Llei 4/2012 per al
pagament a proveïdors pendents de pagament
S’adjudica la redacció del projecte de Finalització de les obres de construcció de la
Biblioteca de Sort a Feu i Godoy SLP, per l’import de 36.865,43 €, IVA no inclòs
S’adjudica la direcció de les obres de construcció de la Biblioteca de Sort a Feu i Godoy
SLP per l’import de 27.715,34 €, IVA no inclòs
S’aprova el projecte de Danys ventades febrer 2012 – Reparació coberta Central
Elèctrica Municipal, per l’import de 68.359,87 €, i sol·licitar un ajut al DGRI
S’aprova el projecte de Danys ventades febrer 2012 – Reparació mobiliari urbà, per
l’import de 28.379,00 €, i sol·licitar un ajut al DGRI
S’aprova l’adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local signat entre la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida
5
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Junta de Govern de 23 de març de 2012
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova el certificat núm. 1 i únic de l’obra d’ Urbanització de carrers a Pujalt, amb un
import certificat de 85.802,75 €

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 8 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2012/1, amb un import total de 178.535,80 €,
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 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2012/1.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-38/11
FUNDACIÓ LA CAIXA * LLOGUER DEL LOCAL DE LA BIBLIOTECA

Exp. I-15/11 * Conveni 36/2011
Vist el conveni signat el 14.12.2011 amb el senyor Jordi Cabedo Gràcia, que actua en nom de
la Fundació La Caixa, per a formalitzar l’arrendament del local d’Av. Comtes de Pallars, 41, de
Sort, actualment seu de la Biblioteca municipal, i les condicions aplicables,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la Fundació La
Caixa, mitjançant el qual es formalitza l’arrendament del local de la Biblioteca
municipal 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.

DEPT. ENSENYAMENT * SUBVENCIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
Exp. S-44/10 * Conveni 38/2011
6
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Vist el conveni signat el 15.11.2011 amb la senyora M. Jesús Mier Albert, que actua en nom
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a formalitzar l’atorgament
de 2 subvencions destinades a finançar el funcionament dels 2 centres de la Llar d’Infants
municipal i minorar les aportacions de les famílies,
Amb els vots a favor dels 8 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 del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es formalitza
l’atorgament de 2 subvencions destinades a finançar el funcionament dels 2 centres de
la Llar d’Infants municipal, subvencions que l’Ajuntament accepta.
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.

ACREFA / TROS DE SORT * 5a MOSTRA DE FORMATGES ARTESANALS
Exp. S-29/12 * Conveni 2/2012
Vist el conveni signat el 30.01.2012 amb els senyors Antoni Chueca, president de l’Associació
Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges Artesans (Acrefa), i Josep Font Canal,
president de Tros de Sort SL, que actuen en nom i representació de les respectives entitats, per
a formalitzar els mutus compromisos per a l’organització de la 5a Mostra de formatges artesans
de Catalunya a Sort,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat per l’Ajuntament de Sort, Acrefa i Tros de Sort,
mitjançant el qual es formalitza l’organització de la 5a Mostra de formatges artesans de
Catalunya 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 l′esmentat conveni, còpia del
qual s’adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL / AMITGES SL / CARME ISANTA * ELECTRIFICACIÓ LA PALISSA

Exp. U-7/04 * Conveni 4/2012
Vist el conveni signat el 22.02.2012 amb els senyors Llàtzer Sibís Goset, que actua en nom del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, Antoni Ribera Canut, que actua en nom de l’empresa
Amitges-06 SL, i Carme Isanta Salvador, per a formalitzar els compromisos de cada part per a
donar servei elèctric a l’edifici del Consell i al Pla Especial del sector La Palissa,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
7
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ACORDA:
3. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, l’empresa Amitges-06 SL i la senyora Carme Isanta
Salvador, mitjançant el qual es formalitza donar servei elèctric a l’edifici del Consell i
al Pla Especial del sector La Palissa.
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′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

DEPT. CULTURA / CONSELL COMARCAL* GESTIÓ DE L’ARXIU HISTÒRIC
Exp. I-11/12 * Conveni 5/2012
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya
i el president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a formalitzar les obligacions de cada
part per a la gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort, el Departament
de Cultura i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la
gestió de l’Arxiu Comarcal del Pallars Sobirà.
2. Facultar la senyora Gallardo, 2a tinent d’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 Tomàs.

GENERALITAT/DIPUTACIONS/ACM-FMC * PLA D’ASSISTÈNCIA FINANCERA
Exp. I-27/12 * Conveni 6/2012
Vist el conveni signat el 8 de març de 2012 per la Generalitat de Catalunya, les Diputacions de
Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, i la
Federació de Municipis de Catalunya, per a formalitzar la col·laboració de la Generalitat de
Catalunya amb les diputacions provincials catalanes, amb l’acord de les entitats municipalistes,
per al desenvolupament d’un Pla extraordinari d’assistència financera local per a subvenir a les
necessitats financers dels ens locals, al qual es poden adherir els municipis de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sort al Pla extraordinari d’assistència financera
local que es formalitza al conveni signat el 8 de març de 2012 per la Generalitat de
8
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Catalunya, les Diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, i la Federació de Municipis 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.

UDL / AJUNTS. LA SEU-PUIGCERDÀ / CONSELLS * PROVES SELECTIVITAT
Exp. I-16/12 * Conveni 7/2012
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el rector de la Universitat de Lleida, els presidents
dels Consells Comarcals de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà, i els alcaldes dels
Ajuntaments de la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Sort, per a formalitzar l’organització a la Seu
d’Urgell de les proves de selectivitat de final del batxillerat,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort, la Universitat de
Lleida, els Consells Comarcals de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Pallars Sobirà, i els
Ajuntaments de la Seu d’Urgell, Puigcerdà i Sort, mitjançant el qual es formalitza
formalitzar l’organització a la Seu d’Urgell de les proves de selectivitat de final del
batxillerat.
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 * ADDENDA A CONVENI DELEGACIÓ DE TRIBUTS
Exp. I-29/12 * Conveni 9/2012
Vist l’esborrany d’addenda a l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida de les facultats
que l’Ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i recaptació de tributs, i la seva
adaptació a la normativa de protecció de dades de caràcter personal,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’addenda a l’acord per a la delegació a la Diputació de Lleida
de les facultats que l’Ajuntament té atribuïdes en matèria de gestió tributària i
recaptació de tributs.
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′esmentada addenda i els
seus annexos, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.

06 Modificació puntual de les Normes per a la delimitació d’un carrer a Llessui
9
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Exp. U-12/10
Vist el document refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort per a la rectificació del traçat d’un carrer del nucli de Llessui, redactat per
l’arquitecta senyora Natàlia Bellés i Juan, de Valeri consultores, que incorpora el compliment
de les prescripcions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de
14 de novembre de 2011,
Vist el que es disposa als articles 85.3 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de les figures de
planejament urbanístic i de la seva modificació,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar el vistiplau al document refós de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la rectificació del traçat d’un
carrer del nucli de Llessui.
2. Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva, si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

07 Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Exp. U-9/11
Vist el document refós Desembre de 2011 de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d’Actuació
Urbanística PAU 8B (Borda de Quico), redactat pels serveis tècnics municipals per encàrrec de
l’Ajuntament,
Vistos els informes favorables emesos pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural i per l’Agència Catalana de l’Aigua, i l’informe de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, en el qual es determina que cal preveure una reserva de sòl per a la
construcció d’habitatge amb protecció, indicant que si les dimensions de la parcel·la en
dificulten el compliment el sostre destinat a HPO pot localitzar-se a un altre àmbit,
Vist el que es disposa als articles 85.3 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de les figures de
planejament urbanístic i de la seva modificació,
Vista la documentació que consta a l’expedient, i atesa la proposta de la Comissió informativa
d’urbanisme, de localitzar el sostre destinat a HPO a un àmbit que sigui adequat en el moment
10
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oportú, si escau.
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar el vistiplau al document refós de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d’Actuació
Urbanística PAU 8B (Borda de Quico) amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental,
proposant de localitzar el sostre destinat a HPO a un àmbit que sigui adequat en el
moment oportú, si escau.
2. Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

08 Compte General de l’exercici de 2011
Exp. F-18/12
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/11
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/11 de diverses partides del pressupost de despeses de
2011 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
INGRESSOS

Concepte
130
290
TOTAL

DESPESES

Import
14.700,00 €
100.000,00 €
114.700,00 €

Funcional Econòmica
15
210
15
220
15
41
16
220
32
210
34
48
TOTAL

Import
21.000,00 €
40.000,00 €
6.000,00 €
11.000,00 €
700,00 €
36.000,00 €
114.700,00 €

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
INGRESSOS

Concepte
41
59
TOTAL

DESPESES

Import
25.000,00 €
207.000,00 €
232.000,00 €

Funcional Econòmica
160
1
2
210
TOTAL

Import
2.000,00 €
230.000,00 €
232.000,00 €

Vist l'informe favorable d'Intervenció i la documentació que consta en l'expedient, i atès que el
Ple està constituït en Comissió Especial de Comptes,
Amb 7 vots a favor i 2 en contra, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 9 membres presents del total
11
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d’ 11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/11, 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 2011
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2011 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 3 d’abril de 2012, 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 2011
DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
9
TOTAL

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
831.000,00
0,00
831.000,00
645.423,87
685.000,00
141.100,00
826.100,00
545.284,45
40.000,00
0,00
40.000,00
19.679,36
333.000,00
415.000,00
748.000,00
665.199,45
3.210.000,00
0,00
3.210.000,00
700.027,04
88.000,00
2.600,00
90.600,00
87.589,55
5.187.000,00
558.700,00
5.745.700,00
2.663.203,72

PEND.PAG.
2.653,28
73.640,02
0,00
7.351,82
392.485,91
0,00
476.131,03

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

PREV. INIC
710.000,00
86.000,00
195.000,00
826.000,00
72.000,00
150.000,00
3.047.000,00
101.000,00
5.187.000,00

MODIFICAC.
15.000,00
0,00
364.000,00
179.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558.700,00

PREV. DEFIN.
725.000,00
86.000,00
559.000,00
1.005.700,00
72.000,00
150.000,00
3.047.000,00
101.000,00
5.745.700,00

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

DRETS REC.
PEND. COBR.
705.901,72
155.489,25
71.031,28
0,00
552.151,67
125.010,05
649.184,05
0,00
62.774,43
27.312,00
4.000,00
0,00
3.171.694,82
2.040.435,93
0,00
0,00
5.216.737,97
2.348.247,23

76.089,85
580.537,71
184.168,58
510.738,28

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

5.216.737,97
2.663.203,72
0,00
2.553.534,25

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

3.157.520,47
1.230.341,46
1.984.111,61
339.041,65
3.572.248,97

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

6.004.283,18
2.463.156,46
3.541.126,72

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

3.371.761,85
177.707,54
571,15
-8.913,82
3.541.126,72

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
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I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
1
65.000,00
32.000,00
97.000,00
95.538,90
0,00
2
235.000,00
183.000,00
418.000,00
326.269,21
91.347,44
3
1.000,00
0,00
1.000,00
2,34
0,00
4
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
TOTAL
301.200,00
215.000,00
516.200,00
421.810,45
91.347,44
INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

75.050,00
226.100,00
50,00
301.200,00

PREV. DEFIN.

MODIFICAC.

215.000,00
0,00
0,00
215.000,00

290.050,00
226.100,00
50,00
516.200,00

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
14

DRETS REC.

PEND. COBR.

333.158,25
242.058,51
0,00
575.216,76

0,00
175.495,39
0,00
175.495,39

92.853,89
28.050,31
0,00
0,00

575.216,76
421.810,45
0,00
153.406,31

1.347.361,87
372.632,70
28.746,77
927.299,53
76.176,41

530.291,62
359.770,42
170.521,20

211.974.66
-41.484,45
30,99
PLE 2012-01 = 5 abril 2012

d) Resultats d’exercicis anteriors
RESULTATS DE L’EXERCICI

0,00
170.521,20

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
230.000,00
0,00
230.000,00
211.032,36
2
112.000,00
0,00
112.000,00
23.453,34
342.000,00
0,00
342.000,00
234.485,70
TOTAL

PEND.PAG.
0,00
341,32
341,32

INGRESSOS
CAP.
4
TOTAL

PREV. INIC. MODIFICACIONS
342.000,00
0,00
342.000,00
0,00

PREV. DEFIN.
342.000,00
342.000,00

DRETS REC.
349.828,48
349.828,48

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

PEND. COBR.
0,00
0,00

0,00
7.870,42
0,00
0,00

249.828,48
234.485,70
0,00
15.342,78

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
8.553,64
21.435,67
21.435,67

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

31.615,65
16.312,54
15,312,54

VIII) COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici

15,303,11

15
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b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

0,00
0,00
0,00
15.303,11

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
TOTALS ACTIU

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

6.004.283,18
530.291,62
31.615,65
6.566.190,45
2.463.156,46
359.770,42
16.312,54
2.839.239,42
3.726.951,03

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

2.553.534,25
153.406,31
15.342,78
2.722.283,34

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

3.572.248,97
76.176,41
21.435,67
3.669.861,05

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 i 2 en contra, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 9 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
2011 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 2011 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.
16
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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.

09 Pressupost de l’exercici de 2012
Exp. F-65/11
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 2011 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

710.000,00 €
86.000,00 €
195.000,00 €
826.000,00 €
72.000,00 €
150.000,00 €
3.047.000,00 €
101.000,00 €
______________
TOTALS 5.187.000,00 €

831.000,00 €
685.000,00 €
40.000,00 €
333.000,00 €
3.210.000,00 €
88.000,00 €
______________
5.187.000,00 €

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS

DESPESES

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

65.000,00 €
235.000,00 €
1.000,00 €
200,00 €

75.000,00 €
226.100,00 €
50,00 €
______________
TOTALS
301.200,00 €

______________
301.200,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS

DESPESES

Capítol 1
Capítol 2

230.000,00 €
112.000,00 €
17
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Capítol 4

342.000,00 €
______________
TOTALS
260.000,00 €

_____________
342.000,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS

DESPESES

175.000,00 €

175.000,00 €

Amb 7 vots a favor i 2 en contra, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 9 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 2012 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.
En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs manifesta que en la situació de crisis actual cal
canviar la tendència de reducció de les inversions, que no se’n fan i ens movem en la
pobresa, que cal lluitar contra les retallades i prendre’s la situació seriosament amb unes
altres idees, tot i que reconeix que és difícil. L’alcalde respon que en comparació a l’any
anterior es mantenen inversions, personal i sous, i posa de manifest la contradicció de
demanar l’adhesió al Pla d’ajust i demanar més inversions i augment de sous al personal,
recalcant que es tracta d’uns pressupostos responsables que no generaran més deute. El
senyor Tomàs insisteix que sense fer el Pla d’ajust només se soluciona el problema dels
proveïdors que poden aguantar sense cobrar les seves factures. El senyor Faurat conclou que
el grup del PSC està donant la raó al govern del PP a Madrid en reclamar un augment de
l’endeutament de l’Ajuntament de Sort.

10 Constitució de l’Associació de municipis per la Independència
Exp. I-4/11.1
Atès que l’Ajuntament de Sort, en sessió de 19 d’octubre de 2011, va acordar iniciar les
actuacions per a la constitució d’una associació d’ens locals amb l’objecte de la defensar
l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i la promoció de l’exercici del
dret a decidir,
Vista l’Acta de la sessió constitutiva de l’Associació de Municipis per la Independència, en
què es van aprovar la constitució de l’Associació, els Estatuts que l’han de regir, el Consell
18
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directiu i l’Acta fundacional,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa de governació i vista la documentació
que consta a l’expedient,
Amb 7 vots a favor i 2 en contra, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 9 membres presents del total
d’ 11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a l’Associació de Municipis per la
Independència, constituïda a Vic el 14 de desembre de 2011.
2. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
3. Delegar en l’alcalde de Sort, o en el regidor que aquest designi, per representar
l’Ajuntament de Sort davant l’Associació, amb totes les facultats previstes als
Estatuts.
4. Facultar la presidència de l’Associació per a publicar els edictes d’aprovació inicial i
definitiva establerts per la normativa vigent en aquesta matèria.
5. Notificar aquests acords a la presidència de l’Associació de Municipis per la
Independència.
6. 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 Aprofitaments forestals 2012
Exp. M-7/11
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. PSO 23/12)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a regular
l’execució dels aprofitaments de pastures corresponents a l’any 2012 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 76,20 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
7. Adjudicar directament al senyor Joan Salvadó Sabarich l’aprofitament de pastures de
l’any 2012 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”, per raó de la quantia.
8. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural Forestals del
DAAM.
9. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CUP 185 – ROQUES DE LA BASTIDA – PASTURES
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Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments de pastures
corresponents a l’any 2012 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 79,60 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament a la senyora Rosa Solanes Arnau l’aprofitament de pastures
de l’any 2012 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 l’Àrea del Medi
Natural Forestals del DAAM.
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.
ADJUDICACIÓ DE PASTURES A RAMADERS
Ateses les modificacions introduïdes pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en relació amb la classificació de
terrenys forestals (FO), de pastures arbrades (PA) i de pastures arbustives (PS), que han
alterat la quantitat d’hectàrees de pastures disponibles
Atès que la gestió efectuada enguany pels serveis administratius municipals dels terrenys de
titularitat municipal amb aprofitament de pastures, amb l’objectiu d’obtenir més
aprofitaments, ha donat un resultat que permet atendre les sol·licituds expressades pels
ramaders del municipi de Sort, incloent les sol·licituds d’ampliació en relació amb les
sol·licitades l’any 2011, i disposar d’un romanent d’hectàrees que es poden oferir a altres
ramaders,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Atendre en primer lloc les sol·licituds de pastures presentades pels ramaders del
municipi, amb els següents imports:
- Les mateixes superfícies atorgades l’any 2011, a 1,00 €/Ha
- Les ampliacions de les superfícies de 2011, a 5,00 €/Ha
2. Posar a disposició d’altres ramaders que ho sol·licitin, en primer lloc als que tenen
les seves explotacions al Pallars Sobirà, la resta de superfície de pastures aprofitables
disponibles, al preu de 22,00 €/Ha.
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3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

12 Mocions al Ple
Exp. G-1/11
MOCIÓ PER PUBLICITAR EL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB ELS MUNICIPIS

Vist l’escrit del president de la Federació de Municipis de Catalunya a la vicepresidenta de
la Generalitat en què es demana la publicació de les xifres del deute de la Generalitat de
Catalunya amb tots els municipis catalans, amb expressió del deute consignat, el deute
reconegut per la Generalitat i la xifra sobre la qual aquesta ha emès ordre de pagament,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Donar suport a la petició formal de la Federació de Municipis de Catalunya de
publicar les xifres del deute de la Generalitat de Catalunya amb tots els municipis
catalans, amb expressió del deute consignat, el deute reconegut per la Generalitat i la
xifra sobre la qual aquesta ha emès ordre de pagament.
2. Comunicar aquests acord a la Federació de Municipis 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’aquests acords.
MOCIÓ SOBRE EL SERVEI FERROVIARI LLEIDA - LA POBLA DE SEGUR

Vistes les mocions aprovades pels Ajuntaments de la Pobla de Segur i de Tremp en què
s’insta la Generalitat de Catalunya a mantenir les freqüències de la línia de tren Lleida – la
Pobla de Segur, per tal de garantir la continuïtat del servei,
Atesa la proposta de donar suport a ambdós mocions amb esment especial a instar la
Generalitat a garantir la continuïtat del servei i a coordinar els horaris de trens i d’autobusos
tot adaptant-los a les necessitats dels ciutadans,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Instar la Generalitat a garantir la continuïtat del servei de ferrocarril a la línia Lleida
– la Pobla de Segur, i a coordinar els horaris de trens i d’autobusos tot adaptant-los a
les necessitats dels ciutadans.
2. Donar suport a les mocions aprovades pels Ajuntaments de la Pobla de Segur i de
Tremp, còpia de les quals s’adjunten a la present acta.
3. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat i als Ajuntaments de la Pobla de
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Segur i de Tremp.
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.

MOCIÓ SOBRE LA GUÀRDIA I CUSTÒDIA COMPARTIDA

Vista la moció presentada per la Unió Estatal de Federacions i Associacions per la Custòdia
Compartida (UEFACC) en relació amb la guarda i custòdia compartida dels fills encara que
no hi hagi acord entre els pares,
A proposta de l’Alcaldia, i sempre amb voluntat de vetllar pel millor interès dels menors i
per reivindicar i defensar els drets civils dels ciutadans adults i nens allí on siguin vulnerats,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Considerar que la figura jurídica de la Guarda i custòdia compartida dels fills és el
millor garant del seu interès superior, què és, per sobre de qualsevol altre, continuar
compartint les seves vides en igualtat temporal, espacial i legal amb els seus dos
progenitors; constitueix un dret fonamental dels menors, així com el recurs jurídic i
familiar que, de forma general, assegura la igualtat de les parts en aquests processos,
impedint que un dels progenitors s’elevi amb el monopoli exclusiu dels menors, amb el
risc de la seva utilització i manipulació.
2. Aprovar el text íntegre de la moció presentada per UEFACC, còpia de la qual s’adjunta
a la present acta.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

13 Assumptes de tràmit i administratius
INFORME DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ AMB ELS RDL 4/2012 I 7/2012
Exp. F-65/11.25
L’Alcalde informa al Ple de les actuacions de l’Ajuntament de Sort en relació amb les
determinacions dels Reials Decrets Llei 4/2012 i 7/2012, pels quals es regula el procediment de
pagament de les factures pendents dels proveïdors dels ajuntaments, i sobre les conseqüències
que se’n deriven, dient que els serveis administratius municipals han recopilat les factures
pendents al 31 de desembre de 2011 i han tramés el corresponent llistat al Ministeri d’Hisenda
pels mitjans telemàtics implementats a l’efecte, que han redactat la liquidació i el Compte
General de l’exercici de 2011, que han elaborat l’esborrany de Pla d’ajust que s’hi preveu als
referits textos legals, i que dels resultats se’n desprèn que l’Ajuntament de Sort no ha de
presentar el referit Pla ni acollir-se a l’operació de tresoreria plurianual previst per al pagament
de les factures de proveïdors pendents, per la qual cosa els proveïdors podran acudir el
procediment si ho desitgen, amb la qual cosa es generarà un crèdit per l’import proporcional al
del total de les factures abonades per aquest sistema, del que l’Estat farà una retenció per
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import no superior al 50% del Fons de cooperació, del que l’Ajuntament és conscient i
assumeix, per ser menys onerós per a les arques municipals que assumir el 5% d’interessos del
crèdit per l’import total que en resulta.
El senyor Tomàs replica que el seu grup considera que en la situació actual hauria estat millor
“netejar” les factures pendents, a l’efecte de donar liquiditat al comerç local, que és el gruix de
l’import degut, tot posant en dubte que els deutes de l’Estat, de la Generalitat, la Diputació i de
la Unió Europea els acabi cobrant l’Ajuntament per falta de diners, al que es contesta que s’han
contret únicament els documents de compromís de pagament de les administracions que
subvencionen, i que tot i no existir en aquest cas obligació de pagar en un cert termini, com si
que existeix amb les factures de proveïdors, son compromisos de pagament que s’hauran de
complir finalment perquè en el seu moment les respectives administracions tenien consignació
pressupostària per fer front als pagaments.

LICITACIÓ DE 4 PARCEL·LES A BORDA DE PAISAN
Exp. M-9/12
Vist el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir l’alienació pel sistema
de subhasta de quatre parcel·les de titularitat municipal al polígon 1 del Pla Parcial del
sector Borda de Paisan,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en la matèria i els documents que consten a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir
l’alienació pel sistema de subhasta de quatre parcel·les de titularitat municipal al polígon
1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan.
2. Sotmetre el Plec de condicions de la subhasta al tràmit d’exposició al públic de forma
reglamentària, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que
considerin convenient. Cas de no presentar-se’n cap, l’acord d’aprovació quedarà elevat a
definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.
3. Convocar simultàniament la subhasta de les quatre parcel·les, si bé condicionada al què es
disposa a l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
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.

URBANITZACIÓ DE CARRERS A MONTARDIT DE DALT
Exp. F-20/10
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Vist el certificat d’obres núm. 1 i únic de l’obra d’ Urbanització de carrers a Montardit de
Dalt, redactat per l’arquitecte director de les obres, Sr. Christian Lladós Gallart, amb un
import certificat de 85.818,29 €,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar el certificat núm. 1 i únic de l’obra d’ Urbanització de carrers a Montardit de
Dalt, amb un import certificat de 85.818,29 €.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

20 Precs i preguntes
La senyora Ricart reclama una millor neteja dels carrers, per haver observat que és deficient.
L’alcalde recull la petició.
El senyor Tomàs demana que es facin els pregons d’anunci dels plens, per fomentar
l’assistència de la població, i de fer-los en uns horaris millors. L’alcalde recull la petició.
La senyora Ricart indica que ha demanat les dades dels pregons fets durant el 2011, que
segons sembla són 106, però no té les corresponents anotacions de caixa de pregons pagats,
fora d’un, quan des del juny als usuaris de la sanitat pública se’ls han cobrat diversos
pregons, que s’ha modificat l’apartat 3r de l’article 6 de l’ordenança reguladora de la taxa en
relació amb el cobrament de missatges de veu de caràcter particular, cosa que considera que
és una decisió arbitrària atesa la pràctica absència d’actes que no siguin comercials o
públics, i finalitza demanant que s’evitin les arbitrarietats i es fomentin les activitats socials i
la transparència en temes de finances. Aporta un document amb el text íntegre del seu prec,
que l’alcalde ordena que s’adjunti a l’acta de la sessió. La senyora Gallardo respon que ella
estava esperant que la senyora Ricart la vingués a veure per concretar quina informació volia
i que potser no es van entendre bé, i conclou que se li donarà la informació que demana.
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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