ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

13 de novembre de 2015
de 20 00 h a 21 15 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
ordinari
G-29/15
Ple 15/9

Hi assisteixen:
Sr. Raimon Monterde Alberich
Sr. Baldo Farré Serrat
Sr. Aitor Soto Martín
Sr. Pere Bàscones Navarro
Sra. Maleni Barbero Mora
Sr. Jordi Gasia Perna
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Pere Jordi Sabaté Zabay
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d’alcalde
2n tinent d’alcalde
3r tinent d’alcalde

secretari

Excusa l’absència
Sr. Josep M. Rabasa Andorrà

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 les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP al Passatge Particular Pey
Creació i modificació d’ordenances
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l’Alcaldia i dels regidors
Precs i preguntes
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Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de dos sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de les sessions anteriors, de 20 de juliol i de 9 de
novembre de 2015, que s’han adjuntat als regidors amb la convocatòria. S'aproven per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-7/15
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
99/15
14/07
100/15
17/07
101/15
17/07
102/15
17/07
103/15
22/07
104/15
22/07
105/15
24/07
106/15
29/07
107/15
29/07
108/15
30/07
109/15
04/08
110/15
06/08
111/15
06/08

Expedient

Assumpte

F-35/15

Sol·licita al Departament d’Ensenyament un ajut per minorar el cost del
servei de menjador escolar de 3 alumnes de la Llar d’infants
Llicència d’obres a Maria Sebastia, per al repàs de la coberta d’un edifici
al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 35
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris de l’edifici la Carruga per a
la ubicació d’un contenidor de runa a la plaça Santa Anna, 1
Autoritza a Núria Garcia Magrí l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes
de Pallars el dia 3 d’agost per a una festa infantil
Aprova 2 modificacions de crèdits de pressupost de 2015, 2015.1, per
majors ingressos, i 2015.2, per transferència de crèdits
Autoritza a Escola de Piragüisme Sort SL un campament juvenil temporal
del 23.07.2015 fins al 31.08.2015 a l’Escola de piragüisme
Llicència d’obres a Ecopirinenc SCP, per a adequació d’un local al C. Dr.
Muxí i Monroset, 5
Autoritza a Mercat Pagès l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars el dies 3, 4,18, 19 i 20 d’agost de 2015
Atorga a Mercat Pagès una subvenció de 208 € per finançar l’activitat de
Mercat Pagès 2015
Autoritza a Pessets Hotels SL la pintura d’un mural urbà a la façana
interior de l’Hotel Pessets a Av. Diputació, 5
No s’admet a tràmit la reclamació patrimonial per accident de trànsit del
vehicle B-0232-WZ, sol·licitada per Ivan Piernagorda Herrera
Llicència d’obres a M. Àngels Ansay, per a rehabilitació d’un edifici al
Paller de Bordalé de Montardit de Dalt
Encarrega al Cos d’Agents Rurals la captura d’un gos ensalvatgit a la
zona de la carretera LV-5222

O-42/15
O-62/14
A-2/15
F-49/14
A-3/15
O-17/15
A-2/15
A-2/15
S-16/15.1
C-10/15
O-20/15
C-9/15

2

PLE 2015-09 = 13 novembre 2015

112/15
06/08
113/15
13/08
114/15
13/08
115/15
13/08
116/15
17/08
117/15
18/08
118/15
25/08
119/15
26/08
120/15
26/08
121/15
28/08
122/15
31/08
123/15
31/08
124/15
31/08
125/15
01/09
126/15
01/09
127/15
02/09
128/15
02/09
129/15
21/09
130/15
21/09
131/15
21/09
132/15
22/09
133/15
22/09
134/15
22/09

O-43/15
A-33/15
O-44/15
A-28/15
P-13/15
A-2/15
O-50/15
O-51/15
O-11/15
I-8/15
A-25/15
A-30/15
S-48/15
O-53/15
O-52/15
A-41/14
A-42/14
O-57/15
M-10/13
M-8/14
O-49/15
O-48/15
O-55/15

Llicència d’obres al Dept. de Benestar Social i Família, per a instal·lació
de caldera de biomassa a la Residència Àngel Serafí Casanovas
Llicència d’activitat a Natàlia Maestro Rovira, per a botiga de roba a
plaça Major, 2
Llicència d’obres a Natàlia Maestro Rovira, per a instal·lació d’un rètol a
plaça Major, 2
Llicència d’activitat a Ruben Escolà Salvans, per a habitatge d’ús turístic
al camí dels Horts, 10
Designa el senyor Baldo Farré Serrat com a càrrec electe amb dedicació
exclusiva per a tasques de direcció
Autoritza a la candidatura Junts pel Sí l’ocupació de via pública al Pontet
del Riuet, els dies 25/08 i 01,08,15,22/09 de 2015 per a estand informatiu
Llicència d’obres a M. Teresa Castañé, per a reparació de balcons al C.
del Mig, 12
Llicència d’obres a Michaela Plettinger, per a canvi de finestres d’una
balconada al C. Major, 23
Llicència d’obres a Oriol Colomé, per a instal·lació d’una rampa, tarima i
pèrgola a l’Av. Verge de Montserrat, 4
Ordena la publicació del llistat 2015-4 de persones que seran donades de
baixa del Padró d’habitants que no han ratificat la inscripció
Llicència d’activitat a Apartaments Minairons SL, per a habitatge d’ús
turístic al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 46, 1r 1a
Llicència d’activitat a Montserrat Flinch, per a habitatge d’ús turístic al
Carrer del Castell, 22, 1r 1a
Es designen d’urgència les senyores Jana del Cuerpo i Montserrat Morera
com a vocals de l’AMPA a la Junta Rectora del Patronat de Llar d’Infants
Llicència d’obres a Rafel Gallart, per a l’enderroc del Paller de Casa
Joanetxic d’Olp
Llicència d’obres a Baldomer Jacint Farré, per a la reconstrucció d’un
mur al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 20
Llicència d’activitat al Consell Comarcal PS, per a Planta de Compostatge
de FORM a la carretera d’Enviny, s/n
Llicència d’activitat al Consell Comarcal PS, per a activitats
complementàries a Planta Compostatge FORM, a carretera d’Enviny
Llicència d’obres a Antonio Garcia, per a la reforma d’un bany al C. Lluís
Companys, 3
Cessa la senyora Imma Gallardo i designa el senyor Baldo Farré instructor
de l’expedient d’investigació d’una finca d’accés a Casa Xamberg
Cessa la senyora Imma Gallardo i designa el senyor Baldo Farré instructor
de l’expedient d’investigació d’una finca d’accés a Casa Bàsques
Llicència d’obres a Gabriel Lamora, per al canvi de llosa malmesa a Casa
Matas de Montardit de Dalt
Llicència d’obres a Salomé Sambola, per a la revisió de goteres a l’Av.
Comtes de Pallars, 44
Llicència d’obres a Anabel Amat, per a la reforma de cuina i bany al C.
Estanys de Pallars, 4
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135/15
23/09
136/15
23/09
137/15
25/09
138/15
25/09
139/15
28/09
140/15
28/09
141/15
29/09
142/15
30/09
143/15
02/10
144/15
02/10
145/15
05/10
146/15
08/10
147/15
14/10
148/15
15/10
149/15
16/10
150/15
16/10
151/15
16/10
152/15
19/10
153/15
19/10
154/15
19/10/
155/15
19/10
156/15
21/10
157/15
02/11

O-54/15
A-35/15
A-2/15
I-8/15
O-59/15
I-8/15
O-61/15
A-34/15
O-64/15
O-63/15
A-38/15
O-45/15
O-71/15
I-17/15
O-60/15
O-70/15
O-67/15
A-2/15
O-33/15
O-72/15
O-69/15
O-66/15
O-78/15

Llicència d’obres a Adelina Peroy, per a la neteja d’un solar al Paller de
Moliner de Llessui
Llicència d’activitat a Apartaments Minairons,S.L., per a habitatge d’ús
turístic al Carrer Major, 28
Autoritza a Boletaires del Pirineu l’OVP a la Ctra. N-260, Pk 280,350 per
a la venda ambulant de bolets el dies 26,27/09 i 3,4,10,11,12/10/2015
Ordena la publicació del llistat 2015-5 de persones que seran donades de
baixa del Padró d’habitants per inclusió indeguda
Llicència d’obres a Xavier Bigordà, per a reformes exteriors a casa
Ramongàs de Sorre
Ordena la publicació del llistat 2015-6 de persones que seran donades de
baixa del Padró d’habitants per caducitat
Llicència d’obres a M. Àngels Perna, per a pintat de façana al C. Dr.
Carles Pol i Aleu, 33
Llicència d’activitat a Pilar Vidal, per a habitatge d’ús turístic a l’Urb.
Borda de Paisan, carrer Costa Negra, 17
Llicència d’obres a Anna de Moner, per a la reforma d’un bany a la Plaça
Santa Anna, 1
Llicència d’obres a La Peluka SCP, per al condicionament d’un local al
Passatge Riuet, 1
Traspàs de llicència d’activitat de perruqueria al Passatge Riuet, 1,
d’Elena Salvat a favor de La Peluka SCP
Llicència d’obres a Marina Masa, per a la substitució de la coberta de
Casa Llatriu a Olp
Llicència d’obres a Agustí Escur, per a reparacions a la Borda de Roi (pol.
8, parc. 980) de Llessui
Delega en el 1r tinent d’alcalde Sr. Baldo Farré la representació de
l’Ajuntament a la sessió del Consell d’Alcaldes del P.S. del 15/10
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edifici Lada, per a instal·lació
de 2 ascensors a Av. Pelai i Fonsaré, 6
Llicència d’obres a Gloria Rispa, per a la reparació d’una terrassa a la
Ctra. N-260, Borda El Vinyer, de Sort
Llicència d’obres a Centre Veterinari del Pallars, per a condicionament de
local i instal·lació de 2 rètols al C. Joaquim Sostres, 4
Autoritza a Luisa Capilla l’ocupació de via pública a la Plaça Major per a
Mercat de 2a mà el dia 25d’octubre
Llicència d’obres a José Manuel Grandes, per a adequació de terrassa i
instal·lació de 2 rètols al C. Dr. Muxí i Monroset, 6
Llicència d’obres a Enginyeria Sortec SL, per a l’adequació d’un local a
Av. Comtes de Pallars, 20
Llicència d’obres a Juan Torrent, per a reformes interiors al C. Dr. Muxí i
Monroset, 6
Llicència d’obres a Farben Sis SL, per a la reforma d’un bany al C. Dr.
Muxí i Monroset, 4
Llicència d’obres a Antonia Jantorre Faurat, per a reforma d’una cuina al
C. Major, 55
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158/15
04/11
159/15
04/11
160/15
05/11
161/15
06/11
162/15
06/11
163/15
09/11
164/15
09/11
165/15
09/11

A-43/15
O-79/15
A-39/15
S-1/15
O-73/15
O-78/97
O-77/15
O-76/15

Llicència d’activitat a Anna Plana, per a explotació en règim semiextensiu de bestiar oví i cabrum al pol. 8, parc. 109, a Llessui
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edif. l’Orri, per a reparacions al
llosat al Ptge. Riuet, 1-3
Llicència d’activitat a centre Veterinari del Pallars, per a centre veterinari
al C. Joaquim Sostres, 4
Autoritza a Televisió de Catalunya SA la col·locació de 50 banderoles a
faroles per la Marató de TV3 del 17.11 al 3.12
Llicència d’obres a Agustí Farré, per a sanejament del corral de Casa
Aytés d’Enviny
Llicència de 1a ocupació a Lourdes de Moner per a primera ocupació
d’un habitatge a Casa Pilans, 3 (antic Cobert de Casa Betat) a Pujalt
Llicència d’obres a Fanny Serra Pes, per a redistribució d’un local a l’Av.
Verge de Montserrat, 14
Llicència d’obres a Adam Pujol Solanes, per a reformes interiors i de
tancaments al Passatge Santa Anna, 2

El senyor Sibís demana explicacions sobre el Decret 103/2015 (expedient F-49/15), pel qual
s’aproven 2 modificacions de crèdits del pressupost de 2015, 2015.1, per majors ingressos, i
2015.2, per transferència de crèdits, i en concret del concepte pel qual es preveuen 2.800,00
€ de majors ingressos. L’alcalde indica que properament se li donarà aquesta informació.
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 99/15 a 165/15, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació,
els que són objecte de ratificació expressa.

03 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern 27 de juliol de 2015
•
•
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
Es deixa sense efecte l’aprovació del projecte de Rehabilitació de la coberta de les
escoles d’Enviny, Junta Govern 8.2.2013, per refinançament d’obres del PUOSC
Es deixa sense efecte l’aprovació del projecte de Zona d’aparcament a Bernui, Junta
Govern 8.2.2013, per refinançament d’obres del PUOSC
Es deixa sense efecte l’aprovació del projecte de Urbanització de carrers de Bressui,
Junta Govern 23.9.2013, per refinançament d’obres del PUOSC
Es deixa sense efecte l’aprovació del projecte de Urbanització al nucli d’Enviny, Junta
Govern 23.9.2013, per refinançament d’obres del PUOSC
Es deixa sense efecte l’aprovació del projecte de Urbanització al nucli de Seurí, Junta
Govern 23.9.2013, per refinançament d’obres del PUOSC
5

PLE 2015-09 = 13 novembre 2015

•
•

Es deixa sense efecte l’aprovació del projecte de Rehabilitació de l’Ubla de Sobirà
d’Altron, Junta Govern 23.9.2013, per refinançament d’obres del PUOSC
S’aprovar inicialment el projecte Centre Cultural Comarcal, amb un import total
d’execució pendent de la redacció del projecte executiu de l’actuació.

Junta de Govern 22 d’agost de 2015
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova definitivament el projecte Obres d’adequació i millora de la Casa
Consistorial, amb un import total de 115.789,50 €, i es sol·licita la inclusió al PUOSC
S’adjudica provisionalment el contracte d’arrendament d’un habitatge als Estudis de
Seurí a l’oferta presentada per Francesc Bayarri Pla, i les seves condicions
Aprova el document tècnic de la Preparació de l’església de Sant Víctor de Seurí per a
les pintures murals de l’artista Santi Moix i s’aproven les licitacions.

Junta de Govern 6 de setembre de 2015
•
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova inicialment la memòria valorada de les Obres de millora de la plaça Major de
Sort, amb un import total de 59.311,94 €, i executar les obres per administració
S’aprova inicialment la memòria valorada de les obres de Millora de l’accessibilitat a
l’Escola de Sort, amb un import total de 10.885,12 €, i executar-les per administració
S’adjudiquen les licitacions de la preparació de les pintures murals de l’església de Sant
Víctor de Seurí a Estucats Pujol SL, per 24.680,00 €, i Mabasegmon SL, per 6.059,60 €.
S’aprova la Moció de la Plataforma Stop Mare Mortum i presentada per l’Alcaldia de
suport als refugiats.

Junta de Govern 21 d’octubre de 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
Acceptar la subvenció i normativa del PUOSC del projecte Estintolament i consolidació
de l’Ubla de Sobirà d’Altron, per import de 27.834,66 €, i executar-lo per administració
Acceptar la subvenció i normativa del PUOSC del projecte Zona aparcament a Bernui,
per import de 55.559,88 €, i executar-lo per administració
Acceptar la subvenció i normativa del PUOSC del projecte Urbanització de carrers de la
Bastida, per import de 66.700,00 €, i executar-lo per administració
Acceptar la subvenció i normativa del PUOSC del projecte Urbanització de carrers de
Bressui, per import de 55.555,56 €, i executar-lo per administració
Acceptar la subvenció i normativa del PUOSC del projecte Urbanització de carrers de
Seurí, per import de 56.867,62 €, i executar-lo per administració
Acceptar la subvenció i normativa del PUOSC del projecte Urbanització al nucli
d’Enviny, per import de 55.643,83 €, i executar-lo per administració
Aprovar definitivament el projecte Construcció de piscina coberta a Sort, Separata 2
(reforma del projecte inicial), amb un import total de 785.122,41 € i un annex de
millores per import de 264.068,83 €, i donar tràmit d’audiència a AMC5 SA.

6

PLE 2015-09 = 13 novembre 2015

El senyor Sibís demana pels motius que han portat a la Junta de Govern de 27 de juliol a
deixar sense efecte l’aprovació de diversos projectes d’obres per refinançar obres del
PUOSC, i a la Junta de Govern de 6 de setembre a acceptar la subvenció i normativa del
PUOSC dels projectes de les mateixes obres i a acordar l’execució per administració d’obres
amb import superior als 50.000,00 €, i demana els documents de Governació pels quals
s’aproven les referides obres aprovades. També demana la documentació relativa a l’acord
de la Junta de Govern de 22 d’agost, pel qual s’aprova definitivament el projecte Obres
d’adequació i millora de la Casa Consistorial, amb un import total de 115.789,50 €, i es
sol·licita la inclusió al PUOSC. L’alcalde indica que properament se li donarà la informació
sol·licitada.
El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació, amb els esments que s’han relacionat.

04 Ratificació de convenis
Exp. I-35/15
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
EXPOPANEL SL * PROGRAMA TELEVISIU “MENJAR BÉ A CASA NOSTRA”
Exp. E-2/15 * Conveni 23/2015
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Joaquim Ballester Rigla, representant de
l’empresa Expopanel SL, per a formalitzar la realització d’un capítol del programa televisiu
“Menjar bé a casa nostra”, dedicat a la informació i difusió dels productes alimentaris amb
Denominació d’Origen que s’emetrà el proper mes de gener per 8tv,
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’empresa
Expopanel SL, mitjançant el qual es formalitza la realització d’un capítol del programa
televisiu “Menjar bé a casa nostra”.
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.

HERMES COMUNICACIONS SA * PUBLICACIÓ D'EDICTES MUNICIPALS
Exp. I-3/15 * Conveni 25/2015
Vist el conveni signat el 27 d’octubre de 2015 amb el senyor Joan Vall i Clara, que actua en
nom de l’empresa Hermes Comunicacions SA en la seva condició de Conseller Delegat, per
formalitzar les condicions de publicació d’edictes municipals i d’altra publicitat d’interès
7
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municipal al diari El Punt Avui i a altres mitjans del Grup Hermes, en format paper, als seus
webs i per TDT,
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 Hermes
Comunicacions SA, mitjançant el qual es formalitza les condicions de publicació
d’edictes municipals i d’altra publicitat d’interès municipal al diari El Punt Avui i a
altres mitjans del Grup Hermes, en format paper, als seus webs i per TDT.
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.

05 Modificació puntual de les NNSSP al Passatge Particular Pey
Exp. U-12/15
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al Passatge Particular Pey, redactat per l’arquitecte tècnic Ruben Escolà Salvans, del
despatx Res Oficina Tècnica d’Arquitectura SLP, per encàrrec del senyor Jaume Salvans
Rubiol,
Vist el que es disposa a l’article 85.4 del Text refós de la Llei d'urbanisme, consolidat amb les
modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de
la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, i per la Llei 7/2011, del
27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i disposicions concordants, l’expedient s’exposa al
públic durant el termini d’un mes per tal que els interessats puguin examinar-lo a les oficines
municipals i presentar les al·legacions que considerin oportunes.
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, 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 Passatge Particular Pey.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública reglamentàriament establert, als
efectes de presentació d’al·legacions.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

06 Creació i modificació d’ordenances
Exp. F-9/15
8

PLE 2015-09 = 13 novembre 2015

Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació d’efectuar les següents
modificacions a les ordenances fiscals:
- O.F. núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. Es modifica l’article 5,
Bonificacions
- O.F. núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. S’afegeix
l’epígraf 5 a l’article 4, exempcions i bonificacions
- O.F. núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
S’afegeix l’epígraf 5 a l’article 4, exempcions i bonificacions,
- O.F. núm. 16, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues. Es modifica l’epígraf 1 de l’article 6, Quota tributària
- O.F. núm. 17, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa. Es modifica l’epígraf 1 de l’article 6, Quota tributària.
Vist el que es disposa a l’article 17.4 del Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març; a l’article 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; i l’article 178.2 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i vista la
documentació que consta a l’expedient,
El Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment, amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’
11 que formen la Corporació, les següents modificacions de les ordenances fiscals:
A. Ordenança Fiscal núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles. A l’article
5, Bonificacions, s’afegeix l’epígraf 5.
Text afegit:
Article 5. Bonificacions
5. Tindran dret a una bonificació de fins al 25% de la quota íntegra els subjectes
passius que tinguin la condició de titulars de família nombrosa.
El rebut de l’IBI objecte de bonificació serà el de l’immoble que constitueixi
l’habitatge habitual, que és aquell que figura com a domicili del subjecte passiu
en el padró municipal d’habitants, i que constitueixi la residència habitual de tots
els membres de la unitat familiar del subjecte passiu que ostenti la condició de
família nombrosa.
Poden accedir-hi els subjectes passius de l’IBI que ostentin la condició de titulars
de la targeta de família nombrosa en la data de la meritació de l’impost.
Considerar que integren la unitat familiar tots els membres empadronats al
domicili familiar habitual vinculats amb algun grau de parentiu amb la persona
sol·licitant.
A efectes de l’IBI el titular ha d’acreditar almenys 2 anys de residència habitual a
l’immoble objecte de bonificació, comptats amb anterioritat a la meritació de
l’impost. Aquest requisit no serà necessari quan es procedeixi un canvi de
domicili i el titular de l’immoble ja gaudís de l’aplicació d’aquesta bonificació al
municipi.
B. Ordenança Fiscal núm. 3, reguladora de l’Impost sobre vehicles de tracció
mecànica. A l’article 4, exempcions i bonificacions, s’afegeix l’epígraf 5.
9
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Article 4. Exempcions i bonificacions
Text afegit:
5. Es concedirà una bonificació del 75% a favor dels vehicles amb sistema de
propulsió elèctric. L’aplicació d’aquesta bonificació, que tindrà caràcter
pregat i es podrà sol·licitar durant tot l’exercici, estarà condicionada a que el
funcionament del vehicle objecte de bonificació sigui exclusivament elèctric,
que el vehicle tingui domicili fiscal al municipi de Sort i a la presentació de
la documentació del vehicle que acrediti que es tracta d’un vehicle amb
motor que funcioni amb energia elèctrica.
C. Ordenança Fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions,
instal·lacions i obres. Es modifiquen els epígrafs 2 i 5 de l’article 7, Bonificacions i
reduccions, que quedaran redactats de la següent manera:
Article 7. Bonificacions i reduccions
Redacció actual:
2. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta
bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a la producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’Administració competent. La bonificació prevista en aquest apartat
s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es
refereix el punt anterior.
5. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats. La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la
quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen
les lletres anteriors.
Nova redacció:
2. Es concedirà una bonificació del 50% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament
tèrmic o elèctric de l’energia solar per autoconsum. L’aplicació d’aquesta
bonificació estarà condicionada a què les instal·lacions per a la producció de
calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de
l’Administració competent. La bonificació prevista en aquest apartat
s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el seu cas, la bonificació a què es
refereix el punt anterior.
5. Es concedirà una bonificació del 50% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat
dels discapacitats. La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la
quota resultant d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen
les lletres anteriors.
2. Aprovar provisionalment, amb 6 vots a favor, dels senyors Monterde, Farré, Soto,
Bàscones, Barbero i Gasia, i 4 en contra, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet i Sabaté,
dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, les següents
modificacions de les ordenances fiscals:
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D. Ordenança Fiscal núm. 16, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals,
estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues. Es modifica l’epígraf 1 de
l’article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
Redacció actual:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
a) Per ocupacions fins a 5 m2
b) Per ocupacions de 5 m2 fins a 25 m2
c) Per ocupacions de més de 25 m2

12,95 €/any
64,70 €/any
161,75 €/any

Nova redacció:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
a) Per ocupacions fins a 5 m2
b) Per ocupacions de 5 m2 fins a 25 m2
c) Per ocupacions de més de 25 m2

19,00 €/any
97,00 €/any
242,00 €/any

E. Ordenança Fiscal núm. 17, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa. Es modifica l’epígraf 1 de
l’article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
Redacció actual:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
a) Per cada taula (fins a 3,25 m2)/any
b) Per cada cadira sense taula / any

36,75 €
10,50 €

Nova redacció:
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les següents tarifes:
Per cada m2 d’ocupació/any

17,00 €

3. Sotmetre els precedents acords d’aprovació provisional al tràmit d’exposició al públic
durant el termini de 30 dies, a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n
presenti cap, els acords d’aprovació provisional quedaran elevats a definitius sense
necessitat d’adoptar-ne cap més.
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 Farré indica que la bonificació de l’IBI a les famílies
nombroses i la de l’IVTM als vehicles elèctrics tindran poca repercussió, però l’equip de
govern ho ha proposat sobretot com a mesura de justícia social la primera i com a aposta de
futur la segons, al que el senyor Sibís manifesta que estan d’acord en que l’economia no
sempre és el fonamental i veuen bé la proposta dels grups de govern, per la qual cosa els voten
favorablement, demanant que la bonificació a les famílies nombroses per al proper exercici de
2017 no siguin lineals i es tinguin en compte els nivells de renda de les famílies nombroses,
cosa amb la qual està d’acord el senyor Farré.
Pel que fa a la modificació de les ordenances fiscals núm. 16, reguladora de la Taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques,
puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions anàlogues, i 17, reguladora de la Taxa per
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l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb finalitat lucrativa, han votat en
contra per considerar que es tracta d’augments del 30% o superiors, al que l’alcalde respon que
en el cas de l’ordenança 16 l’augment és de 12,95 €/any a 19 €/any, un augment molt petit, i el
senyor Faré que en el cas de l’ordenança 17 s’ha fet un estudi comparatiu amb els municipis de
rialp, la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Esterri d’Àneu i Tremp, entre altres, el que ha avalat la
proposta d’augment, i que també s’han tingut en consideració els problemes de mobilitat que
les terrasses presenten per als vianants.

07 Mocions al Ple
Exp. G-1/15
Es presenten a la consideració del Ple les següents Mocions:
ESPAI MATA DE JONC * FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS
Exp. S-16/15
Vista la Moció proposada per l’entitat Espai Mata de Jonc i presentada pel Grup municipal
de la CUP, per donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan
com a Festa Nacional dels Països Catalans,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’entitat Espai Mata de Jonc i
presentada pel Grup municipal de la CUP, per donar suport a la iniciativa de
reconèixer oficialment la Festa de Sant Joan com a Festa Nacional dels Països
Catalans, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’entitat Espai Mata de Jonc als efectes corresponents.
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.

ASSOC. VÍCTIMES TALIDOMIDA * SUPORT A VÍCTIMES DE TALIDOMIDA
Exp. S-24/15
Vista la Moció proposada per l’Associació de víctimes de Talidomida d’Espanya i altres
inhabilitats (AVITE) i presentada pels Grups municipals de Fem Municipi i de la CUP, per
donar suport a les víctimes de la Talidomida a Espanya i a AVITE per la seva lluita a favor
de les víctimes d’aquest fàrmac i per reclamar que siguin indemnitzades,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’Associació de víctimes de
Talidomida d’Espanya i altres inhabilitats (AVITE) i presentada pels Grups
municipals de Fem Municipi i de la CUP, per donar suport a les víctimes de la
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Talidomida a Espanya i a AVITE per la seva lluita a favor de les víctimes d’aquest
fàrmac i per reclamar que siguin indemnitzades, còpia de la qual Moció s’adjunta a
la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de víctimes de Talidomida d’Espanya i altres
inhabilitats (AVITE) als efectes i per a les trameses i gestions que aquesta entitat
consideri adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

UNIÓ DE PAGESOS * RETALLADA DELS AJUTS A ZONES DE MUNTANYA
Exp. S-12/15
Vista la Moció proposada pel sindicat agrari Unió de Pagesos i presentada pels Grups
municipals de Fem Municipi i de la CUP, per instar al Govern de la Generalitat de Catalunya
a modificar el PDR de Catalunya, període 2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de
l’ajut per a les indemnitzacions compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones
desfavorides fora de les de muntanya del 2014, sense que això suposi una reducció de
l’esforç anual del suport en aquestes mesures els propers anys,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada pel sindicat agrari Unió de
Pagesos i presentada pels Grups municipals de Fem Municipi i de la CUP, per instar al
Govern de la Generalitat de Catalunya a modificar el PDR de Catalunya, període
2014-2020 per tal de fer front al 48% restant de l’ajut per a les indemnitzacions
compensatòries en zones de muntanya i al 100% en zones desfavorides, còpia de la
qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al sindicat agrari Unió de Pagesos, a la Presidenta del
Parlament, amb el prec que de que en faci arribar una còpia a cada grup
parlamentari, i al conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya, als efectes corresponents.
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.

CECS.CAT * MANIFEST PER A LA DIVERSITAT FUNCIONAL VISUAL
Exp. S-9/15
Vist el Manifest proposat per l’entitat Cecs.cat i presentat pels Grups municipals de Fem
Municipi i de la CUP, per reclamar que el procés constituent que actualment viu Catalunya
tingui en compte l’òptica de la diversitat funcional, que es tinguin en compte els drets, les
demandes i les perspectives de les persones amb diversitat funcional a l’hora de redactar la
futura constitució catalana, i altres mesures en favor de les persones cegues i deficients
visuals de Catalunya,
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes el Manifest proposat per l’entitat Cecs.cat i presentat
pels Grups municipals de Fem Municipi i de la CUP, per reclamar que el procés
constituent que actualment viu Catalunya tingui en compte l’òptica de la diversitat
funcional, que es tinguin en compte els drets, les demandes i les perspectives de les
persones amb diversitat funcional a l’hora de redactar la futura constitució catalana, i
altres mesures en favor de les persones cegues i deficients visuals de Catalunya,
còpia del qual Manifest s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’entitat Cecs.cat als efectes i per a les trameses i gestions
que aquesta entitat consideri adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

AMI * SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Exp. S-34/15
Vista la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i
presentada pels Grups municipals de Fem Municipi i de la CUP, per a posar de manifest el ple
suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’AMI i presentada pels Grups
municipals de Fem Municipi i de la CUP, per a posar de manifest el ple suport i
l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la Resolució 1/XI del Parlament de Catalunya,
còpia del qual Manifest s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència i a l’Associació Catalana de Municipis.
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.

CUP * NOVA LLEI REGULADORA DEL DRET A L'HABITATGE
Exp. S-5/15
Vista la Moció proposada per la CUP i presentada pel Grup municipal de la CUP, per exigir
una nova Llei reguladora del dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer
front a l’emergència habitacional, i donar suport a les propostes presentades per la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les mesures que considera necessari incloure a una
futura Llei reguladora del dret a l’habitatge,
Amb 6 vots a favor, dels senyors Monterde, Farré, Soto, Bàscones, Barbero i Gasia, i 4
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abstencions, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet i Sabaté, dels 10 membres presents del total
d’11 que formen la Corporació:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció presentada pel Grup municipal de la CUP,
presentada pel Grup municipal de la CUP, per exigir una nova Llei reguladora del
dret a l’habitatge que cobreixi les mesures de mínims per fer front a l’emergència
habitacional, i donar suport a les propostes presentades per la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca i a les mesures que considera necessari incloure a una futura Llei
reguladora del dret a l’habitatge, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Grup municipal de la CUP als efectes i per a les trameses i
gestions que aquesta entitat consideri adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En torn d’explicació de vot el senyor Sibís indica que es proposen mesures que en part ja estan
actives, per la qual cosa no han cregut adequat votar a favor de la Moció presentada.

ACM * SUPORT AL PRESIDENT MAS, CONSELLERES ORTEGA I RIGAU
Exp. S-34/14
Vista la Moció proposada per l’Associació Catalana de Municipis i presentada pels Grups
municipals de Fem Municipi i de la CUP, per donar el suport i la solidaritat de l’Ajuntament
de Sort al president Mas, a l’exvicepresidenta Ortega i a la consellera Rigau, encausats per
haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de
novembre de 2014, manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sort amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur, condemnar l’actitud i les
accions de l’Estat espanyol i altres mesures en aquest sentit,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’Associació Catalana de
Municipis i presentada pels Grups municipals de Fem Municipi i de la CUP, per donar
el suport i la solidaritat de l’Ajuntament de Sort al president Mas, a
l’exvicepresidenta Ortega i a la consellera Rigau, i en favor del procés participatiu
sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014, còpia de la qual
Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern
espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, i fer-la pública a través dels mitjans públics municipals, als efectes
corresponents.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

En aquest punt l’alcalde proposa al Ple la presa en consideració de tres mocions presentades pel
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Grup municipal de CiU fora de termini. Amb els vots a favor dels 10 membres presents del
total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA prendre en consideració les següents
mocions:
GRUP MUNICIPAL CIU * RETRIBUCIÓ DE CÀRRECS ELECTES
Moció 2015/16
Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU sobre la retribució de càrrecs electes,
instant l’equip de govern al compliment de la normativa vigent,
El senyor Sibís indica que té coneixement del decret pel qual s’acorda la delegació del
regidor senyor Baldo Farré Serrat com a càrrec electe amb dedicació exclusiva, però no s’ha
aprovat el règim retributiu, que considera ha de ser aprovat pel Ple, al que l’alcalde respon
que això serà esmenat el proper ple que tingui lloc, replicant el senyor Sibís que no podrà
tenir efectes retroactius,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, sobre
la retribució de càrrecs electes, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al presentada pel Grup municipal de CiU als efectes
corresponents.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

GRUP MUNICIPAL CIU * CELEBRACIÓ DE PLENS ORDINARIS
Moció 2015/17
Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, per instar al compliment del règim de
sessions aprovat per unanimitat en el Ple del Cartipàs i que, de no ser possible fer algun ple
ordinari, se’n faci un d’extraordinari el més proper possible,
El senyor Sibís indica que reclamen el compliment del règim de plens ordinaris al màxim
possible, i que si en algun cas no es pot fer es comuniqui ni que sigui per telèfon. L’alcalde
respon que ho intenten, però tenint present que durant l’anterior mandat no va tenir lloc cap
ple de caràcter ordinari, i en quatre casos amb lapsus de temps superiors a 4 mesos, un d’ells
de 6 mesos, i el senyor Farré expressa el seu desconcert de què el Grup de CiU ho reclami
davant el Ple tenint present l’experiència del que van fer durant el darrer mandat,
manifestant la voluntat de l’equip de govern de fer-ho be. El senyor Sibís replica que des del
20 de juliol no s’ha fet cap ple, i quan es va fer un el 9 de novembre va ser amb un sol punt a
l’Ordre del dia, reclamant ordres del dia
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 en tots els seus termes la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, per
instar al compliment del règim de sessions aprovat per unanimitat en el Ple del
Cartipàs, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al presentada pel Grup municipal de CiU als efectes
corresponents.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

GRUP MUNICIPAL CIU * PLATAFORMA e-NOTUM
Exp. E-10/15 * Moció 2015/18
Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, per instar la implementació de la
plataforma digital e-Notum, per a la notificació de tota mena d’actes administratius,
El senyor Sibís demana que es faci aquesta implementació al més aviat possible, al que
l’alcalde respon que ja s’ha demanat l’alta a aquest servei, que s’inclou a la plataforma
d’interconnexió de les administracions públiques catalanes EaCat, i el senyor Bàscones que
el problema serà l’extensió d’un servei al que només es pot accedir amb DNI electrònic o
amb certificats digitals, que són mitjans amb molt poca implantació entre la població, però
que consideren que es tracta de poder fer notificacions vàlides jurídicament a tots els efectes
per la qual cosa consideren que cal afavorir la seva implantació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, per
instar la implementació de la plataforma digital e-Notum, per a la notificació de tota
mena d’actes administratius, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al presentada pel Grup municipal de CiU als efectes
corresponents.
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.

L’alcalde informa que el Grup municipal de CiU ha presentat dos mocions més, que no
passa a la consideració del Ple per considerar que requereixen un informe, i que en relació
amb la moció en què reclamen que es deixi sense efecte el nomenament de la senyora
Barbero com a Tresorera-dipositària de fons de la Corporació, fa notar que els Grups polítics
de Junts pel Si i de la CUP al Parlament de Catalunya han aprovat desobeir la Llei per a la
reforma de les administracions públiques (ARSAL), per la qual cosa si és per al bé de la
senyora Barbero estan d’acord, però resulta incongruent que ara reclamin complir l’ARSAL,
al que el senyor Sibís respon que el Grup de Junts pel Si no ha consultat res al seu Grup
municipal, però que l’ordenament legislatiu és el que és, i que algunes lleis són criticades
però es compleixen, i que fent ús de la seva capacitat reguladora l’Ajuntament aprova
ordenances que els particulars podrien no complir per no estar d’acord.
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08 Assumptes de tràmit i administratius
No se’n presenta cap assumpte de tràmit o administratiu a la consideració del Ple.

09 Informes de l’Alcaldia i dels regidors
El senyor Báscones informa al Ple del projecte de realització d’unes pintures al fresc de
l’església de Sant Víctor de Seurí, a càrrec de l’artista Santi Moix, de prestigi internacional, que
viu a Nova Iork però té vincles amb el poble de Seurí, indicant que l’anterior Corporació
municipal va demanar ajuts a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació de Lleida per finançar
el projecte, i que l’actual equip de govern ha intentat fer-lo efectiu amb els ajuts atorgats
efectivament, sense comprometre el pressupost de l’any actual; que ara estan gestionant la
signatura d’un conveni amb l’Associació de Veïns de Seurí, el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà i el Bisbat d’Urgell per gestionar els ajuts rebuts i delimitar les obligacions de cada part;
que la primera fase de les pintures ja ha estat executada però ara hi ha variacions en els imports
i que la previsió de durada de l’obra s’ha allargat; que el conseller de Cultura, Hble. senyor
Ferran Mascarell, ha visitat Seurí per observar els frescos, però que l’església no està oberta al
públic i no es pot visitar; i finalment també indica que seguiran treballant durant el 2016 per
completar aquest projecte, que consideren molt interessant per a Seurí, el municipi de Sort i la
comarca del Pallars Sobirà. El senyor Sibís respon que s’ha fet una bona feina, que queden
serrells per concretar el paper de cada entitat en la realització del projecte i que serà un element
dinamitzador de la Vall d’Àssua, a la qual posarà al mapa cultural català.

16 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta.

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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Badalona, 17 d’agost del 2015

ACOR D I P R ESTACI ONS
La empresa Expopanel,S.L. realitzarà el programa televisiu “Menjar bé a casa
nostra”. El programa constarà de 20 capítols de 10 minuts de durada cadascun
dedicats a la informació i difusió dels productes alimentaris amb Denominació
d’Origen. El programa s’emetrà el proper mes de gener per 8tv. en dues
ocasions.
L’Ajuntament de Sort està interessat a col·laborar en el capítol dedicat a un dels
productes amb Denominació d’Origen per la qual cosa Expopanel, S.L. rodarà
les imatges del reportatge turístic d’aquest capítol a la població de Sort i els
seus voltants.
Cadascun d’aquests productes passarà a les mans d’un dels nostres cuiners que
elaborarà una original recepta.
Una vegada acabat el programa s’entregarà una copia master al Ajuntament de
Sort perquè pugui fer copies i distribuir-les als seus clients i amics. També,
podrà fer servir les imatges del reportatge per la seva pàgina web i altres
accions promocionals de caràcter particular.
El cost d’aquesta col·laboració es de 500.-€.. L’Ajuntament de Sort pagarà el
50% d’aquest import (250.-€ + IVA) en el moment de la signatura d’aquest
acord i l’altre 50% (250.-€ + IVA) quan Expopanel,S.L. li entregui una copia en
DVD del programa ja acabat.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest acord les dues parts el
signen en dos exemplars al lloc i a la data indicats.
Per l’Ajuntament de Sort
Sr. Raimon Monterde Alberich
D.N.I. 38.120.875P

Ferrer i Bassa, 11-25 1r 5e
08915 BADALONA
Tf: 93.389 18 00

Per Expopanel,S.L.
Sr.Joaquim Ballester Rigla
D.N.I. nº 38.608.999A

NIF. B-61044491

MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN
NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS

COM A FESTA

ATÈS que l’any 1955 Francesc Pujade, vilatà d’Arles de Tec al Vallespir, a la Catalunya
Nord, inspirat en el poema de Verdaguer “Canigó” va tenir la iniciativa d’encendre els
Focs de Sant Joan al cim d’aquesta muntanya per a repartir la seva Flama per totes
les contrades de la nostra terra catalana renovant, així, aquesta tradició mil·lenària amb
la qual les fogueres prenien un sentit col·lectiu.
ATÈS que els Focs de Sant Joan, encesos amb la flama del Canigó, generada per
feixos de llenya portats per persones de diversos punts dels Països Catalans i encesos
per la flama renovada i guardada cada any al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà,
d’ençà de l’any 1966, han contribuït com a festa popular destacada a conservar i
transmetre les tradicions pròpies de la nostra cultura catalana.
ATÈS que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter social,
col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels segles i la seva
vigència actual que l’ha fet sobreviure com un valor espiritual en les diverses
situacions polítiques i socials, tot superant períodes històrics molts difícils al llarg del
temps.
ATÈS que la Flama del Canigó és rebuda pel Parlament de Catalunya, ajuntaments,
consells comarcals i entitats culturals i esportives de tot el territori i cal que aquesta
Flama del Canigó arribi i es mantingui arrelada arreu dels Països Catalans i perduri
com a símbol d’esperança i germanor d’un poble que vol i necessita recuperar en
plenitud el seu sentit de pertinença a una mateixa comunitat històrica que per voluntat
pròpia esdevingui socialment justa, políticament lliure, econòmicament pròspera i
culturalment digna.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment el grup municipal de ............................,
proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER .- Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans.
SEGON .- Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que
prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant Joan com la Festa
Nacional dels Països Catalans, atès que és una tradició popular arrelada en una de les
tradicions més antigues d’aquests territoris i a la vegada prenguin les accions
necessàries per fer-la efectiva.
TERCER .- Impulsar, facilitar i difondre - la Regidoria de Cultura, en contacte amb les
diferents comissions de festes de la ciutat - els Focs de Sant Joan i la festa de la
rebuda de la Flama del Canigó en aquells barris que encara no ho tenen programat.
QUART
.Fer
arribar
(info@espaimatadejonc.cat)

aquest

acord

a

l’Espai

Mata

de

Jonc

