ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

10 de maig de 2007
de 2200 h a 0215 h del dia 11.5.2007
sala de reunions de l Ajuntament de Sort
extraordinari
G-14/07
Ple 07/2

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Eva Lluvich Sagarra
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sr. Josep Cases Calvet
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2n Tinent d'alcalde
regidor
regidor
regidora
regidor
regidor
secretari

No assisteixen
Sr. Àngel Guiu Abella
Sra. Núria Comes Pon

1r Tinent d'alcalde
regidora

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP de Sort al nucli de Seurí
Pla de Millora Urbana a la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat
Modificació puntual de la Delimitació de sòl urbà a la Bastida
PEMU de la Bastida
Estudi de Detall a la Bastida
Estudi de Detall a l Hort de la Font de Montardit de Dalt
Estudi de Detall d alineacions i volums a Casa Picoi i Casa Forn de Pujalt
Canvi de finca cedida per a la Casa-caserna de la Guàrdia Civil al PP Torrentill
Planta de transferència de residus
Liquidació del Pressupost de 2005
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16
17
18
19
20
21
22
23

Augment salarial 2007
Pressupost de 2007
Modificacions puntuals d ordenances fiscals i Mapa de sorolls
Subhasta de parcel·les a Borda de Paisan
Projectes d obres públiques
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l Alcaldia
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de les sessions anteriors, de 20 de setembre de 2006 i de 9 de
febrer de 2007, que s'aproven per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre
d'Actes.
El senyor Díaz esmenta que l Alcalde es va comprometre a enviar-li un escrit amb els plens que han
tingut lloc i no ho ha fet. També manifesta que està en desacord amb la intervenció de la senyora
Yolanda Mas atès que els escrits que ell ha anat publicant al web municipal no són ni insultants ni
ofensius.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-12/06
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, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
-165/06, de 14 d agost (Exp. O-75/06), que atorga llicència d obres a Antònia Capdevila
Admetlló, per a reparació del llosat al C/ M. Coy, 3
-166/06, de 21 de setembre que ordena la tramitació urgent de la contractació d un/a nou/va
director/a de la Llar d infants per renúncia de l actual, i emetre informes
-167/06, de 21 de setembre (Exp. O-80/06), que atorga llicència d obres a Aleix Escur, per a
construcció d edifici amb 2 habitatges a l Hort de Sibília, d Olp
-168/06, de 27 de setembre (Exp. O-78/06), que atorga llicència d obres a M. Blasa Ruiz, per a
col·locació de rètol a Av. Montserrat, 14
-169/06, de 2 d octubre que aprova les bases per a la contractació d un/a nou/va director/a de la
Llar d infants, convoca el concurs i ordena publicar-ho
-170/06, de 3 d octubre que designa la regidora senyora Eva Lluvich com a vocal del concurs per
a la contractació d un/a nou/va director/a de la Llar d infants
-171/06, de 9 d octubre (Exp. A-1/05), que aprova l exempció a Correus de la taxa de gual i
entrada de vehicles per la vorera a Av. Diputació, 16
-172/06, de 10 d octubre (Exp. C-6/06), que amplia en una hora l horari de tancament de la
Discoteca Rock Dur pel Pont del Pilar
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-173/06, de 16 d octubre, que ordena la personació de l Ajuntament i designa advocada al
procediment per l assassinat de Dominga Fàbrega Gómez
-174/06, de 18 d octubre (Exp. A-45/06), que atorga llicència d activitat a Josep Camp Nus per a
línia de transport escolar Llarvent-Sort
-175/06, de 18 d octubre (Exp. O-120/05), que atorga llicència d obres al Consell Comarcal, per
a urbanització de l entorn del Centre d Interpretació
-176/06, de 18 d octubre (Exp. A-45/06), que atorga llicència d activitat a Lluís Obiols
Capdevila, per a línia de transport escolar Pujalt-Sort
-177/06, de 18 d octubre (Exp. A-45/06), que atorga llicència d activitat a Percot SL, per a línia
de transport escolar Olp-Sort
-178/06, de 18 d octubre (Exp. A-45/06), que atorga llicència d activitat a Rabasa Turístic SL,
per a línia de transport escolar Llessui-Sort
-179/06, de 18 d octubre (Exp. O-91/06), que atorga llicència d obres a Carme Batllés Jaumora,
per a reforma de cuina a Av. Generalitat, 1
-180/06, de 20 d octubre (Exp. O-79/06), que atorga llicència d obres a Judith Montaña Sabaté,
per a construcció d habitatge unifamiliar a Borda de Paisan, 11-5
-181/06, de 20 d octubre (Exp. O-90/06), que atorga llicència d obres al Bisbat d Urgell, per a
reforma de coberta a la Casa Rectoral d Enviny
-182/06, de 20 d octubre (Exp. O-38/05), que modifica la liquidació de l ICIO de la llicència
d obres atorgada a Les Vernedes SL
-183/06, de 23 d octubre (Exp. O-82/06), que atorga llicència d obres a Manel Tor Isus, per a
rejuntar façana i fer llosadet a Casa Trilla de Llessui
-184/06, de 23 d octubre (Exp. O-92/06), que atorga llicència d obres a M. Dolors Ruiz, per a
arranjament de terrassa a Av. Comtes de Pallars, 38
-185/06, de 23 d octubre (Exp. O-95/06), que atorga llicència d obres a Maria Sibís Ponsico, per
a reformes interiors al C/ Constitució, 6
-186/06, de 23 d octubre (Exp. O-71/06), que atorga llicència d obres a Pere Jordi Sabaté Zabay,
per a tancament d exteriors a Urbanització Borda de Paisan, 2-3
-187/06, de 23 d octubre (Exp. O-85/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de Propietaris
de Passatge Pey, 1, per a pintar les façanes
-188/06, de 24 d octubre (Exp. O-88/06), que atorga llicència d obres a Pere Jordi Sabaté Zabay,
per a instal·lar dipòsit de GLP a Urbanització Borda de Paisan, 2-3
-189/06, de 24 d octubre (Exp. O-93/06), que atorga llicència d obres a Telefònica, per a
instal·lar 2 pals de fusta a Urbanització Borda de Paisan
-190/06, de 25 d octubre (Exp. O-87/06), que atorga llicència d obres a Endesa SLU, per a
soterrament de línia BT al C/ Dr. Pol, 22 i 23-25
-191/06, de 25 d octubre, que ordena contractar la Sra. Sílvia Salvat Abadal com a Directoraeducadora de la Llar d Infants
-192/06, de 26 d octubre (Exp. A-43/06), que atorga traspàs de llicència d activitat a M. Blasa
Ruiz, per a comerç menor d alimentació a Av. Montserrat, 14
-193/06, de 31 d octubre (Exp. S-56/06), que accepta la delegació del matrimoni civil Julio
Becedoniz i M. Jesús Vallejo
-194/06, de 7 de novembre (Exp. O-136/05), que atorga canvi de titularitat de llicència a Añana
SL, per obres a Casa Besan d Olp
-195/06, de 8 de novembre (Exp. O-101/06), que atorga llicència d obres a IPM Grup SA, per a
construir llar de foc i jardineres al C/ Dr. Pol, 40
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-196/06, de 14 de novembre (Exp. O-96/06), que atorga llicència d obres a J. Lluís Juanmartí
Enjaume per a canvi d aparador i pintar façana al C/ Mn. Coy, 5
-197/06, de 14 de novembre (Exp. O-99/06), que atorga llicència d obres a Trativo SA, per a
reforma de cuines i banys a Av. Comtes de Pallars, 38
-198/06, de 16 de novembre (Exp. A-66/05), que atorga traspàs de llicència d activitat a José
Vega Gago, per a missatgeria a Av. Comtes de Pallars, 7
-199/06, de 16 de novembre (Exp. O-28/05), que atorga llicència d obres a José Manrique
Gervilla, per a reparar un bastiment a Av. Comtes de Pallars, 21
-200/06, de 20 de novembre, (Exp. U-17/06), que aprova inicialment el Pla Especial de clausura
i rebliment controlat de la Pedrera d Enviny promogut per Cervós SA
-201/06, de 22 de novembre (Exp. O-42/06), que atorga llicència d obres a Tros de Sort SL, per
a reformes exteriors i interiors a Camí de les Vernedes, s/n
-202/06, de 24 de novembre (Exp. A-2/06.20), que autoritza a Alumnes de 4t d ESO l ocupació
de via pública per parada de venda al Terraplè el 25.11.2006
-203/06, de 27 de novembre (Exp. A-49/06), que atorga llicència d activitat a J. Joan Salvadó
Perisé, per a legalització d explotació ramadera a Casa Solà de Montardit de Dalt
-204/06, de 29 de novembre, que aprova sol·licitar al Parc Nacional d Aigüestortes una
subvenció per a la rehabilitació de l escorxador
-205/06, de 4 de desembre, que autoritza a Escalarre Rock Cafè SL una actuació musical el 8 de
desembre i marca l horari
-206/06, de 4 de desembre (Exp. U-19/06), que atorga llicència de parcel·lació a Demogar 2003
SL, per a segregar part de 3 finques als C/ Torrent de Pietat i Constitució
-207/06, de 5 de desembre (Exp. A-2/06.20), que autoritza a Alumnes de 4t d ESO l ocupació de
via pública per parada de venda al Terraplè el Pont de la Puríssima
-208/06, de 12 de desembre (Exp. A-50/06), que atorga llicència d activitat a Esther Ragel
Cerdan, per a comerç menor de calçat i complements al C/ Major, 19
-209/06, de 13 de desembre (Exp. O-99/06), que autoritza a Trativo SA l ocupació de via
pública per retirada de runa al C/ Raval, 44
-210/06, de 14 de desembre (Exp. O-56/01), que atorga llicència de primera ocupació a Núria
Peguera Buscall a Era de Junguiny, d Altron
-211/06, de 14 de desembre (Exp. O-108/06), que atorga llicència d obres a Josep Orteu
Pallarés, per a aixecar un pilar de reforç a Casa Bernadí, d Altron
-212/06, de 14 de desembre, que atorga autorització sanitària a Salipebre SCP per elaboració de
menjars preparats a C/ Major, 11
-213/06, de 15 de desembre (Exp. S-39/05), que aprova la proposta de Premundial 2009 i de
Campionat del Món 2010 de Descens d aigües braves i demana ajuts
-214/06, de 18 de desembre (Exp. O-106/06), que atorga llicència d obres a Meritxell Fort
González, per a construir habitatge unifamiliar aïllat a Urbanització Borda de Paisan, 9-1
-215/06, de 18 de desembre (Exp. O-29/06), que atorga llicència d obres a Nord Tres Rius SL,
per a construir edifici plurifamiliar a Casa Juanmartí, de Llarvén
-216/06, de 18 de desembre (Exp. A-44/06), que atorga autorització sanitària a Residència Àngel
Serafí Casanovas, per a menjador col·lectiu a Ctra. de la Seu, 8
-217/06, de 22 de desembre (Exp. A-53/06), que atorga llicència d activitat a Eduardo Toledo,
per a bar al C/ del Castell, 22
-218/06, de 22 de desembre (Exp. O-112/06), que atorga llicència d obres a Trativo SL, per a
reforma de cuina a Av. Comtes de Pallars, 38
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-219/06, de 27 de desembre (Exp. F-51/06), que aprova la liquidació del pressupost de 2005 de
l Ajuntament i Patronats
-220/06, de 29 de desembre (Exp. A-52/06), que atorga traspàs de llicència d activitat a
Projectes Mim SCP, per a comerç menor de cosmètics a Pl. Major, 2
-221/06, de 29 de desembre (Exp. O-100/06), que atorga llicència d obres a Carme Bailo, per a
reforma de cuina al Ptge. de Santa Anna, 2
-1/07, de 3 de gener (Exp. U-8/97), que declara l estat de ruïna econòmica de Casa Cinto d Olp i
comunicar-ho a la propietat
-2/07, de 10 de gener (Exp. O-1/07), que atorga llicència d obres a Maria Soca Farré, per a canvi
de dutxa al C/ Lluís Companys, 3
-3/07, de 11 de gener (Exp. A-54/06), que atorga traspàs de llicència d activitat a Eduard
Navarro, per a base d esports d aventura al C/ Dr. Pol, 58
-4/07, de 12 de gener (Exp. E-12/07), que autoritza a Besant SL l enjardinament i manteniment
d una finca municipal al Polígon Industrial
-5/07, de 22 de gener (Exp. O-73/06), que atorga llicència d obres a Garriga Barbal i Altres CB,
per a construir un edifici plurifamiliar al C/ Mn. Coy, 10
-6/07, de 22 de gener (Exp. O-6/07), que aprova el Pla de seguretat i salut a l obra de
Condicionament de la planta primera del CAP
-7/07, de 23 de gener (Exp. U-20/06), que atorga llicència de parcel·lació a Ramon Sambola, per
a segregar una porció de la finca Platja de Fons
-8/07, de 25 de gener (Exp. O-2/07), que atorga llicència d obres a Endesa, per a soterrament de
línia de BT al C/ Dr. Pol, 44-46
-9/07, de 29 de gener (Exp. O-40/05), que atorga llicència d obres a Proens SA, per a construir
un edifici plurifamiliar al Paller Nou, d Olp
-10/07, de 29 de gener (Exp. A-4/07.1), que atorga llicència d activitat a Rabasa Turístic SL, per
a línia de transport discrecional de viatgers Sort-Llessui
-11/07, de 29 de gener (Exp. O-7/07), que atorga llicència d obres a Trativo SA, per a reformes
interiors i exteriors a Av. Comtes de Pallars, 38
-12/07, de 1 de febrer (Exp. A-5/07), que atorga traspàs de llicència d activitat a Rosa Solanes,
per a activitat ramadera a Casa Campà, de la Bastida
-13/07, de 1 de febrer (Exp. O-8/07), que atorga llicència d obres a Sergio Tórtola, per a
reformes interiors a Casa Bernat, d Enviny
-14/07, de 1 de febrer (Exp. A-27/05), que atorga llicència d activitat a Vidres Manel SL, per a
taller d alumini i vidre al Polígon Industrial, naus A4 i A5
-15/07, de 2 de febrer (Exp. A-20/05), que atorga llicència d activitat a Les Vernedes SL, per a
fusteria al Polígon Industrial, nau B10
-16/07, de 6 de febrer (Exp. O-9/07), que atorga llicència d obres a Grup Rull, per a pavimentar
un local a Av. Generalitat, 37
-17/07, de 7 de febrer (Exp. O-107/06), que atorga llicència d obres a Fca. de Paula Muñoz, per
a tancar de 2 places de garatge a Camí dels Horts, 6-10
-18/07, de 12 de febrer (Exp. O-2/06), que atorga llicència d obres a Endesa, per a estesa de
circuit de B.T. a la Ctra. N-260 PK 284,010, a Montardit de Baix
-19/07, de 15 de febrer (Exp. A-7/07), que atorga llicència d ocupació de via pública a Salipebre
SCP, per a venda d entrepans al Passeig dels Til·lers pel Carnaval
-20/07, de 16 de febrer (Exp. O-85/04), que atorga a J. Elias González llicència de primera
ocupació a Casa Barber, de Llessui
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-21/07, de 16 de febrer (Exp. O-7/06), que atorga llicència d obres a Emili Gómez, per a
reformes exteriors i interiors al C/ Major, 64
-22/07, de 16 de febrer (Exp. O-14/07), que atorga llicència d obres a Garriga Barbal i Altres
CB, per a enderroc d edifici plurifamiliar a Pl. Sant Eloi, 1
-23/07, de 18 de desembre (Exp. S-63/06), que accepta la delegació del matrimoni civil Juan
Carlos Rodríguez i Mei Chen
-24/07, de 21 de febrer (Exp. U-3/07), que aprova inicialment l Estudi de Detall del polígon
d actuació urbanística 1 de la Bastida
-25/07, de 22 de febrer (Exp. E-18/06), que autoritza a la Federació de Rça Bruna a fer el II
Concurs de Raça Bruna dels Pirineus els 28-29.4.2007
-26/07, de 22 de febrer (Exp. A-4/07.3), que atorga llicència d activitat a Josep Colom, per a
línia Sort-Enviny de transport discrecional de viatgers
-27/07, de 26 de febrer (Exp. O-15/07), que atorga llicència d obres a Mercè Laguia Perisé, per a
reforma de bany a Av. Comtes de Pallars, 1
-28/07, de 28 de febrer (Exp. M-4/07), que ordena incoar expedient d adquisició de la finca
actual seu del Consell Comarcal per a nova Casa Consistorial
-29/07, de 2 de març (Exp. A-1/06), que atorga traspàs de llicència d activitat a Isaac Pérez
Simeon, per a restaurant a Casa Borrut, de Montardit de Baix
-30/07, de 2 de març (Exp. O-18/07), que atorga llicència d obres a Elisenda Sabarich, per a
reforma de bany a Av. Comtes de Pallars, 11
-31/07, de 2 de març (Exp. U-4/07), que atorga llicència de parcel·lació a Borda de Paisan SL,
per a segregar 5 porcions de la finca 8-2 de la Urbanització Borda de Paisan
-32/07, de 8 de març (Exp. A-2/07.2), que autoritza a FM SCP l ocupació de via pública per
terrassa de bar al C/ Dr. Muxí i Monroset, 6
-33/07, de 23 de març (Exp. O-22/07), que atorga llicència d obres a Comerç Giró SA, per a
construir envà a Pl. de Santa Anna, 1
-34/07, de 23 de març (Exp. O-24/07), que atorga llicència d obres a Jaume Semino, per a
distribució interior d habitatge a Av. Generalitat, 15
-35/07, de 26 de març (Exp. I-29/07), que autoritza l adquisició d una escopeta anestesiant i les
condicions d utilització
-36/07, de 27 de març (Exp. O-74/06), que atorga llicència d obres a Amitges-06 SL, per a
construcció d edifici plurifamiliar al C/ Emili Riu i Periquet, 7
-37/07, de 27 de març (Exp. O-66/06), que atorga llicència d obres a Josep Batllés Isus, per a
rehabilitació d edifici com a habitatge al Paller de Mestrejaume, d Enviny
-38/07, de 27 de març (Exp. A-12/07), que atorga llicència d activitat a Antoni Font Batalla, per
a ampliar cap de bestiar a l explotació ramadera de Casa Font, de Seurí
-39/07, de 27 de març (Exp. O-29/07), que atorga llicència d obres a Xavier Pascual, per a
modificar projecte d edifici plurifamiliar a Casa Andorrà, d Altron
-40/07, de 27 de març (Exp. O-26/02), que atorga a Habitatges Vora Riu SL llicència de primera
ocupació al C/ Dr. Pol, 22
-41/07, de 27 de març (Exp. F-47/04), que aprova el certificat d obres núm. 1 i únic de les
d Urbanització al nucli de Montardit de Dalt, per 67.998,35
-42/07, de 27 de març (Exp. F-52/04), que aprova el certificat d obres núm. 1 i únic de les
d Urbanització al nucli d Enviny, per 63.898,16
-43/07, de 30 de març (Exp. F-46/04), que aprova el certificat d obres núm. 1 i únic de les de
Condicionament Estudi de Montardit de Baix, 1a fase, per 68.159,28
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-44/07, de 4 d abril (Exp. O-19/99), que atorga a Antonio de Pàdua Tomàs Roca llicència de
primera ocupació al C/ del Forn, 2
-45/07, de 5 d abril (Exp. O-41/07), que atorga llicència d obres a Promocions Nord Tres Rius
SL, per a enderroc d edificacions a Casa Juanmartí, de Llarvén
-46/07, de 5 d abril (Exp. O-36/07), que atorga llicència d obres a Xavier Boneta, per a
rehabilitar un habitatge a Casa Rogel, de Llessui
-47/07, de 10 d abril (Exp. O-40/07), que atorga llicència d obres a Joan Montané Roca, per a
reformes interiors i exteriors al garatge de Casa Carlets, de Bessui
-48/07, de 10 d abril (Exp. U-7/07), que atorga a Pere Sabaté Ribó llicència de divisió
horitzontal a Casa Migrat, a Av. Comtes de Pallars, 24 i C/ Major, 4
-49/07, de 13 d abril (Exp. A-14/07), que atorga llicència d activitat a Montanyanes SLL, per a
consultoria al C/ Dr. Pol, 26
-50/07, de 13 d abril (Exp. O-4/07), que atorga llicència d obres a Roger Casabayó, per a
reparacions interiors a un habitatge a Casa Txautxí, de Llessui
-51/07, de 13 d abril (Exp. O-5/07), que atorga llicència d obres a Roger Casabayó, per a
reparacions de xarxes a Casa Txautxí, de Llessui
-52/07, de 23 d abril (Exp. A-7/07.5), que autoritza a Josep Solé Ros l ocupació de via pública
per parada de venda de llibres la Diada de Sant Jordi
-53/07, de 23 d abril (Exp. O-42/07), que atorga llicència d obres a Badiot Inversions SL, per a
construir tancaments i portes al Polígon Industrial, naus A8 i B1-B4
-54/07, de 24 d abril (Exp. O-31/07), que atorga llicència d obres al Dept. d Educació, per a
instal·lar un edifici prefabricat al pati del CEIP
-55/07, de 25 d abril (Exp. I-12/07), que delega en el 1r Tinent d Alcalde, Sr. Àngel Guiu, la
representació de l Ajuntament a la XXVIII sessió del Patronat del Parc Nacional
-56/07, de 25 d abril (Exp. A-16/07.2), que autoritza a Escalarre Rock Cafè SL una actuació
musical el 29 d abril i marca l horari
-57/07, de 27 d abril (Exp. O-74/06), que atorga llicència d obres a Amitges-06 SL, per a
construcció d edifici plurifamiliar al C/ Emili Riu i Periquet, 7
-58/07, de 27 d abril (Exp. U-23/02 T/248), que aprova l adjudicació directa a Geocat SA, per
la quantia de 7.100 , d un avant projecte d estabilització a la LV-5223 a la Bastida
-59/07, de 8 de maig (Exp. A-4/07.3), que atorga llicència d activitat a Josep Colom, per a línia
de transport discrecional de viatgers a la línia Sort-Enviny
-60/07, de 8 de maig (Exp. O-39/07), que atorga llicència d obres a Concepció Miralpeix, per a
reformes interiors a Pl. Major, 2
-61/07, de 10 de maig (Exp. O-37/07), que atorga llicència d obres a Josep Irrure Santilari, per a
reformes interiors a Casa Espardenyer, de Sorre
-62/07, de 10 de maig (Exp. O-24/06), que atorga llicència d obres a Grupo MGO SA, per a
despatx de prevenció de riscos laborals a Av. Diputació, 18
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 165/06 a 221/06 i 1/07 a 62/07, i ratifica en tots
els seus termes amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i lluvich, i 2
en contra, dels senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació.

03 Acords de la Junta de Govern Local
7
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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 Local des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 13 d octubre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es sol·licita al Dept. de Política Territorial un ajut de 199.711,74 per les obres de Reforma i
adaptació de l escorxador i de Millora de l entorn de l escorxador.
S accepten 2 subvencions de la Diputació de Lleida per a la Remodelació i manteniment
d instal·lacions esportives i per al 42 Ral·li del Noguera Pallaresa.
S adjudica directament a l arquitecte Joan Albert Adell la direcció d obra de la Rehabilitació
del castell de Sort, 2a fase, per raó de la quantia de 10.542,11 .
S adjudica directament a l arquitecte tècnic Josep Coll la direcció tècnica d obra de la
Rehabilitació del castell de Sort, 2a fase, per raó de la quantia de 14.126,43 .
S aprova l execució del Condicionament de l eix comercial de Sort pel sistema
d administració directa.
S informa favorablement l ampliació d horaris de tancament de la discoteca Rock Dur les
temporades d esquí, d esports d aventura i d estiu, amb advertiments.
En relació al punt 5, el senyor Díaz considera que el castell seria un bon lloc per a fer-hi un Parador
Nacional de Turisme i que amb les obres aprovades s hipoteca aquesta possibilitat en el futur, i
indica que està en contra de projectes que van a trompicons, i posa com a exemple de bon fer la
Muralla de Cervera. L Alcalde recorda que l any 1992 es van iniciar les excavacions al Castell, que
van durar 3 campanyes, que es va proposar de conservar les restes detectades i amb ajuts de l 1%
cultural s han cobert les ruïnes i es disposa d un espai per exposicions, que el Ministeri de Foment
també ha destinat darrerament quasi 600.000 euros a la rehabilitació del sector nord, que el
Departament de Cultura obliga a documentar les intervencions que s hi fan i de fet només s ha
recuperat una torre amb tota la supervisió tècnica, assenyala que la muralla de Cervera és nova, que
la voluntat ha estat sempre de fer al Castell un Museu d Història del Pallars, que seria el primer a la
comarca, entorn a Hug Roger III i des de la prehistòria. El senyor Díaz replica que els Museus són
importants però que donen pocs llocs de treball, i aquí el que cal és el millor aprofitament d un
terreny. L alcalde considera que no hi ha espai per a un Parador. El senyor Cases diu que s han tret
els cadàvers enterrats al cementiri que hi havia hagut al Castell, que ara es fan parets de totxo sense
res a veure amb l Edat Mitja, i que per això estava millor amb els morts. L Alcalde manifesta que
amb les obres en curs s obtindran 700 m2 de sostre per al museu i que tots els materials
d intervencions arqueològiques que s han anat dipositant a Balaguer ara podran venir a Sort.

Junta de Govern de 19 d octubre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudiquen definitivament a Mecanova SA les obres de Reforma de l escorxador i
adaptació a la normativa vigent 1a fase carrileria, segons acord de la Mesa de contractació
S aprova executar per administració directa les obres de Reforma de l escorxador i adaptació
a la normativa vigent 1a fase obra civil.
8
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S aproven inicialment 5 projectes d obres, d urbanització als nuclis d Olp, la Bastida,
Enviny, Llarvén i Bernui, incloses al PUOSC.
Es sol·licita al Consell Català de l Esport una subvenció de 299.866,03
per a la
Rehabilitació del Centre de Tecnificació de Piragüisme.
Es sol·licita a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per a la Construcció d una nova
captació d aigua a Pujalt, de 128.733,34 .
En relació al punt 5, el senyor Díaz demana quina és la finalitat de la subvenció que es demana al
Consell Català de l Esport, al que l Alcalde respon que es tracta de rehabilitar l edifici i destinar-hi
una part a un alberg amb llits calents. El senyor Díaz es manifesta en desacord, per considerar que
l Ajuntament no pot competir amb els establiments que es dediquen comercialment a aquesta
activitat, i indica que ell faria una residència per a estudiants però no un alberg. L Alcalde aclareix
que quan parla d alberg s està referint a què s organitzaran estades per al perfeccionament i
tecnificació de la pràctica esportiva, cosa que l Escola de Caiac ja feia però amb uns espais
deteriorats, que s ha acordat amb l Associació Esportiva Pallars, i així s ha reflectit també al
conveni signat amb la Generalitat, que haurà de ser Escola però donant allotjament als alumnes, per
la qual cosa no es varien els objectius d abans. El senyor Díaz diu que el temps li donarà la raó,
perquè els mòduls són un fracàs i les empreses d esports d aventura no es nodreixen dels estudiants
que formen, i un dels avantatges que podria tenir l Escola és la de treure la impresentable presència
de gossos a la vorera del Bar Coyote per la mala imatge que dóna per un poble que és destinació
turística-esportiva.

Junta de Govern de 10 de novembre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova la memòria valorada del Condicionament del passeig fluvial, i executar-lo per
administració directa.
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per a les Obres d urbanització a Montardit de
Dalt, i executar-les per administració directa
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per al Condicionament de l estudi de
Montardit de Baix, i executar-lo per administració directa.
S adjudica a Stem SL el Projecte museogràfic per al nou Museu d Història del Pallars Hug
Roger III , 1a fase, avantprojecte, per 26.100,00 .
S aprova el reformat del projecte de Reforma i adequació a la normativa vigent de
l escorxador de Sort.
S adjudica definitivament la Millora de portada d aigua i construcció d un dipòsit a Olp a
Construccions del Pirineu SCP, segons acord de la Mesa de contractació.
En relació al punt 2, el senyor Díaz fa constar que al seu entendre el passeig fluvial ha quedat bé i és
maco, però que ell trauria de la carretera els piragüistes, que de vegades es posen en calçotets,
posant instal·lacions de lavabos a l altra banda de riu. L Alcalde diu que aquest passeig amb els
panells explicatius s ha fet amb fons de la Confederació Hidrogràfica de l Ebre i que estant d acord
amb la idea de posar WCs els diners no són eterns i 18.000 no donen per més. També exposa que
la voluntat del seu Grup és fer un pont per a vianants sobre el Barranc de Santa Anna.
En relació als punts 3 i 4, el senyor Díaz demana si les obres d urbanització als nuclis es consulten
9
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als veïns, al que l Alcalde respon que si, i fins i tot amb els propietaris que no hi viuen.

Junta de Govern de 24 de novembre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova inicialment el Plec del concurs de Construcció d un Casal de Gent Gran, 2a fase, i
es convoca el concurs.
Es sol·licita a l Institut Català d Energia una subvenció de 11.704,49 per a la Millora
energètica d equipaments municipals
S adjudiquen definitivament a CdInstal les obres de Reforma de l escorxador i adaptació a la
normativa vigent, 2a fase panells.
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per a les Obres d urbanització al nucli
d Enviny, i executar-les per administració directa.

Junta de Govern de 15 de desembre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudiquen a CdInstal com a contracte menor les obres de Reforma de l escorxador i
adaptació a la normativa vigent, 2a fase, muntatge de portes, per 12.071,72 .
S adjudiquen a Mecanova SA com a contracte menor les obres de Reforma de l escorxador i
adaptació a la normativa vigent, 2a fase, vies, per 9.500,40 .
S adjudica a Promocions Cispla SA una concessió administrativa de subsòl per 8 places de
garatge, per haver quedat desert el concurs convocat, i fixa el canon.

Junta de Govern de 22 de desembre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova la renovació d una operació de tresoreria de 150.000 concertada amb Banc
Santander Central Hispà i les condicions.
S adjudica a Leasing Catalunya EFC SA el leasing d una màquina escombradora Ros Roca,
amb quotes mensuals de 1.341,83 .
S aprova el document del Pla de polítiques de dones al municipi de Sort 2007-2010.
En relació al punt 4, el senyor Díaz demana de què es tracta el Pla de polítiques de dones, al que la
senyora Lluvich respon que és un pla marc per poder optar a subvencions redactat en base a les
enquestes efectuades, i que s ha concretat en la realització de 10 tallers als pobles del municipi amb
transport gratuït per a les participants que han tingut una mitja de 25 dones per cada taller, i en
cursos de llenguatge no sexista.

Junta de Govern de 26 de gener de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
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S aprova el certificat núm. 1 del Condicionament de l eix comercial de Sort, per 115.938,75
.
S aprova l adquisició directa a Comercial Pintures SC d una màquina de senyalització de
carrers, per 6.479,76 .
S adjudiquen a Comercial Química del Segrià SL com a contracte menor les obres de
Reforma de l escorxador i adaptació a la normativa vigent, paviment, per 10.036,17 .
En relació al punt 2, el senyor Díaz demana que quin és l eix comercial, al que l Alcalde aclareix
que es tracta d una actuació al carrer de Mossèn Agustí Coy i Cotonat per complementar la
urbanització.

Junta de Govern de 6 de febrer de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica directament a Pasquina SA la Construcció d una piscina coberta, 2a fase
enderrocs, fonaments, ... per 363.712,14 , per haver quedat desert el concurs convocat.
S accepta la subvenció de 382.904,50 del Consell Català de l Esport per a la Reforma del
centre de piragüisme.
S accepta la subvenció de 24.700 de la Direcció Gral. d Atenció a la Infància per Projectes
per a la infància i l adolescència.
Es sol·licita al Departament de Governació la inclusió del Projecte del sistema de Sort:
Col·lector de Sort Terraplè, al finançament amb romanents del PUOSC.
Es sol·licita a la Direcció General del medi Natural una subvenció de 45.779,24 per a
Gestió forestal sostenible del municipi de Sort: Bosc de Bonargues i Serrat de Campanaldí
En relació al punt 2, el senyor Díaz demana com és que s adjudica la segona fase sense la primera,
al que l Alcalde aclareix que la primera fase, de buidat de terres, l Ajuntament va acordar en un Ple
anterior (N.B. de 20.9.2006) fer-la per administració. El senyor Díaz remarca que considera que no
hi ha projecte de l obra.
En relació al punt 4, el senyor Díaz demana informació sobre els Projectes per a la infància i
l adolescència, al que la senyora Lluvich respon que es tracta d uns ajuts del Departament de
Justícia dirigits al reforç escolar, del que han gaudit 15 nens del CEIP i 4 grups a l IES per reforç
en química i física, per poder optar millor a l accés a cicles formatius, per donar beques a nens de
famílies amb dificultats per assistir al casal d estiu, per fer tallers de grafits i per adquirir material
per a l Skate Park. El senyor Díaz demana quins criteris es segueixen per donar els ajuts, i la
senyora Lluvich indica que els serveis socials del Consell Comarcal informen els casos que se ls
deriven.

Junta de Govern de 23 de febrer de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el Projecte d activitats per a la infància i l adolescència, amb un import de 29.800
, i sol·licitar un ajut al Dept. de Treball i Indústria
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Es publica el Projecte del sistema de Sort: Col·lector de Sort Terraplè, aprovar el Plec de
clàusules del concurs i convocar-lo per urgència.
S aprova inicialment el Plec del concurs de Construcció d un Casal de Gent Gran, 2a fase, i
es convoca el concurs per urgència.
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Administració Local una subvenció de 125.623,13 per
finançar el projecte reformat de la Reforma i adequació a la normativa de l escorxador.
S accepta la subvenció de 94.586,63 de l Agència Catalana de l Aigua per a la Nova
captació d aigua a Pujalt.

Junta de Govern de 9 de març de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aproven 6 projectes per a contractació de desocupats i es sol·liciten 6 subvencions del Pla
d Ocupació 2007.
S aprova el projecte del Casal d Estiu per a contractació de desocupats i es sol·licita una
subvenció del Pla d Ocupació 2007.
S aprova inicialment el Plec del concurs de Construcció d un Casal de Gent Gran, 2a fase, i
es convoca el concurs per urgència.
En relació als punts 2 i 3, el senyor Díaz demana que es faci publicitat dels Plans d ocupació,
perquè tots els interessats puguin accedir als treballs oferts, al que la senyora Lluvich indica que
aquests plans són ajuts que el Departament de Treball ofereix a les entitats locals per contractar
treballadors desocupats i registrats a l Oficina de Treball de la Generalitat de Tremp per un període
màxim de 6 mesos, per la qual cosa no són convocatòries públiques i l OTG proposa contractar els
treballadors que tenen registrats i que al seu criteri s ajusten al perfil dels llocs oferts pels
ajuntaments.

Junta de Govern de 23 de març de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica directament a Pasquina SA la Construcció d una piscina coberta, 2a fase
enderrocs, fonaments, ... per 391.025,08 , modificant l acord de la Junta de 6.2.2007.
S accepta la subvenció de 550.000 del Ministeri de Cultura per a la Rehabilitació de la seu
del Museu de les Papallones de Catalunya a Pujalt
Es proposa al Ple l aprovació sense modificacions del Mapa de capacitat acústica del
municipi redactat per la Direcció Gral. de Qualitat Ambiental per aplicar la Llei 16/2002.

Junta de Govern de 14 d abril de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica definitivament a Cisteró SA la Construcció d un Casal de gent gran, 2a fase,
segons acord de la Mesa de contractació, per 249.723,42 .
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En relació al punt 2, el senyor Díaz manifesta la seva abstenció i el senyor Cases la seva oposició.

Junta de Govern de 27 d abril de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es sol·licita a la Secretaria Gral. de Joventut una subvenció de 46.100 per a les actuacions
del Pla Local de Joventut 2007.
Es sol·licita al Servei d Ocupació de Catalunya una subvenció d 11.936,40 per a la
redacció d un projecte de creació d una agència receptora de turisme
Es posa a disposició del Dept. d Ensenyament un terreny per a mòduls prefabricats al CEIP i
s ofereix la construcció dels fonaments i instal·lacions per 69.784,30
En relació al punt 3, el senyor Díaz demana aclariments sobre l agència de turisme. L Alcalde
exposa que des de fa 2 anys el nostre municipi gaudeix de la denominació Sort Destinació turísticaesportiva, el que suposa que la Direcció Gral. de Turisme fa la promoció conjunta dels 8 municipis
que la tenen, que per obtenir aquesta denominació es van presentar activitats de futbol, de bàsquet i
de piragüisme organitzades per l Ajuntament, i es va valorar la qualitat de les instal·lacions i de
l organització, que el Departament d Innovació, Universitats i Empresa, del que depèn turisme, ha
aconsellat crear l agència i la corresponent Junta Rectora, i es va convidar al sector turístic del
municipi a participar-hi, de manera que enlloc de que cada hotel, cada càmping, etc., faci la seva
proposta aïlladament es faci conjuntament la promoció de tots en base al que digui el sector, que
s han fet estudis per millorar el comerç local i ara es faran amb el turisme, i que a la Seu ja existeix
una agència com la proposada. El senyor Díaz manifesta que està d acord amb el projecte però que
li sobra la paraula comercialització, pel que representa de venda de serveis, que una empleada de
l Ajuntament li ha demanat els preus que fa la seva empresa i els descomptes que ofereix, i
considera que es tracta de competència deslleial. L Alcalde diu que tot es pot estudiar i desprès
decidir, i la senyora Lluvich indica que el sector ha demanat la creació de l agència i que en relació
a la demanda d informació el personal del Pavelló d esports l ha demanat per poder informar al
públic. L Alcalde indica que pren nota de que el senyor Díaz demana que l agència no comercialitzi
la seva pròpia oferta turística.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els ratifica en
tots els seus termes amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, a excepció dels punts 5 de la Junta de 13.10.2006, 2 de la Junta de 6.2.2007, 2 de la
Junta de 14.4.2007, que es ratifiquen amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha,
Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels senyors Díaz i Cases.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2007/1, amb un import total de 779.509,84 ,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que al
pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
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Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA aprovar la relació de factures 2007/1.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-23/06, I-34/07
GENERALITAT/PTO * ORDENACIÓ DEL PASSATGE DE LA CUCUT
Exp. U-20/03 * Conveni 43/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Ganyet Solé, director general d Arquitectura i Paisatge
del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en nom de
l esmentat Departament, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a l execució
de les obres d Ordenació del Passatge de la Cucut, i expressament el seu finançament,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya per a l execució de les
obres d Ordenació del Passatge de la Cucut.
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.

TELEFÒNICA SAU * TELECOMUNICACIONS A LA PALISSA
Exp. U-27/04 * Conveni 45/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Francisco Carralero Alfaro, gerent de la Secretaria Territorial
de Catalunya de l empresa Telefònica d Espanya SAU, mitjançant el qual es formalitza la mútua
col·laboració per a la instal·lació de la infraestructura subterrània canalitzada necessària per a la
prestació de serveis de telecomunicacions a l àmbit del Pla Parcial del sector la Palissa,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Telefònica
d Espanya SAU per a la instal·lació de la infraestructura subterrània canalitzada necessària
per a la prestació de serveis de telecomunicacions a l àmbit del Pla Parcial del sector la
Palissa.
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.
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FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS * MÚSICA ALS CASTELLS
Exp. S-9/06 * Conveni 46/2006
Vist el conveni signat amb la Fundació privada Castells Culturals de Catalunya, mitjançant el qual
es formalitza la mútua col·laboració per a l organització d un concert del cicle Música als Castells
de l any 2006,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Fundació privada
Castells Culturals de Catalunya, per a l organització d un concert del cicle Música als
Castells de l any 2006.
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.

PROENS SA * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA SOLANA BLOC A
Exp. O-110/05 * Conveni 49/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Ramon Ballespí Querol en representació de l empresa
Proens SA, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a la utilització de la pista
poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc A de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Proens SA,
per a la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc
A de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

PROENS SA * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA SOLANA BLOC B
Exp. O-110/05 * Conveni 50/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Ramon Ballespí Querol en representació de l empresa
Proens SA, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a la utilització de la pista
poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc B de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
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1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Proens SA,
per a la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc
B de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

PROENS SA * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA SOLANA BLOC C
Exp. O-110/05 * Conveni 51/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Ramon Ballespí Querol en representació de l empresa
Proens SA, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a la utilització de la pista
poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc C de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Proens SA,
per a la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc
C de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

PROENS SA * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA DE LA SOLANA BLOC D
Exp. O-110/05 * Conveni 52/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Ramon Ballespí Querol en representació de l empresa
Proens SA, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a la utilització de la pista
poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc D de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Proens SA,
per a la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana i compensacions al Bloc
D de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.
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COMUNITAT LA SOLANA A * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Exp. O-110/05 * Conveni 53/2006
Vist el conveni signat amb la senyora Encarna Mascarilla Pretel, Presidenta de la Comunitat de
Propietaris del Bloc A de la Solana, mitjançant el qual es formalitza l abonament de compensacions
per la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Comunitat de
Propietaris del Bloc A de la Solana per a l abonament de compensacions per la utilització de
la pista poliesportiva descoberta de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

COMUNITAT LA SOLANA B * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Exp. O-110/05 * Conveni 54/2006
Vist el conveni signat amb la senyora Maria Soca Farré, Presidenta de la Comunitat de Propietaris
del Bloc B de la Solana, mitjançant el qual es formalitza l abonament de compensacions per la
utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Comunitat de
Propietaris del Bloc B de la Solana per a l abonament de compensacions per la utilització de
la pista poliesportiva descoberta de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

COMUNITAT LA SOLANA C * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Exp. O-110/05 * Conveni 55/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Francisco Membrives Romacho, President de la Comunitat de
Propietaris del Bloc C de la Solana, mitjançant el qual es formalitza l abonament de compensacions
per la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana,

17

PLE 2007-02 = 10 maig 2007

Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Comunitat de
Propietaris del Bloc C de la Solana per a l abonament de compensacions per la utilització de
la pista poliesportiva descoberta de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

COMUNITAT LA SOLANA D * MILLORA DE LA PISTA POLIESPORTIVA
Exp. O-110/05 * Conveni 56/2006
Vist el conveni signat amb la senyora Dulce Bendición Rodríguez Pelegrina, Presidenta de la
Comunitat de Propietaris del Bloc D de la Solana, mitjançant el qual es formalitza l abonament de
compensacions per la utilització de la pista poliesportiva descoberta de la Solana,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Comunitat de
Propietaris del Bloc D de la Solana per a l abonament de compensacions per la utilització de
la pista poliesportiva descoberta de la Solana.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.
En torn d explicació de vot el senyor Díaz manifesta que les informacions que li han fet arribar
alguns veïns desmenteixen les afirmacions de l Alcalde.

BIBLIOTECA DE CATALUNYA * PATRIMONI DIGITAL DE CATALUNYA
Exp. E-3/06 * Conveni 58/2006
Vist el conveni signat amb la senyora Dolors Lamarca Morell, directora de la Biblioteca de
Catalunya, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a dur a terme el projecte
denominat Patrimoni Digital de Catalunya (Padicat), de preservació d aquest patrimoni amb la
compilació, la preservació i l accés obert als documents publicats digitalment que siguin
representatius de la cultura i la societat catalana,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Biblioteca de
Catalunya per a dur a terme el projecte denominat Patrimoni Digital 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.

GARRIGA-BARBAL-ISANTA / FECSA-ENDESA * TRASLLAT LÍNIA M.T. A BORDA
PAISAN
Exp. U-11/01 * Conveni 59/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor David Garriga Barbal i amb l empresa Endesa
Distribución Eléctrica SLU per formalitzar el trasllat d una línia elèctrica de Mitja Tensió a la
urbanització Borda de Paisan a través de finques propietat del primer i els compromisos de cada
part,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort, el
senyor David Garriga Barbal i l empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU per al trasllat
d una línia elèctrica de Mitja Tensió a la urbanització Borda de Paisan.
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.

SALA SA * CONCESSIÓ DE SERVEI DE GRUA
Exp. F-3/06 * Conveni 60/2006
Vist el contracte signat amb el senyor Albert Sala Sellart, Administrador de l empresa Auto-Taller
Sala SL, mitjançant el qual es formalitza la concessió del servei de retirada de vehicles de la via
pública (servei de grua municipal), les condicions del servei i el seu cost,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del contracte signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa AutoTaller Sala SL per a formalitzar la concessió del servei de retirada de vehicles de la via
pública (servei de grua municipal).
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 contracte, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

GENERALITAT/D.G.PATRIMONI * CESSIÓ DE TERRENY PER AMPLIACIÓ IES
Exp. M-12/02 * Conveni 1/2007
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Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora Immaculada Turu Santigosa, Directora General
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per formalitzar la cessió d un terreny destinat a la
construcció de l ampliació de l edifici de l Institut d Educació Secundària Hug Roger III,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i la
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per a la cessió d un terreny
destinat a la construcció de l ampliació de l edifici de l Institut d Educació Secundària Hug
Roger III.
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 * REFORMA DE L ESCORXADOR
Exp. M-1/07 * Conveni 2/2007
Vist el conveni signat amb el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà per formalitzar la
col·laboració per al finançament de part de les obres de reforma i adaptació a la normativa vigent de
l escorxador de Sort,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l esborrany de conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per formalitzar la col·laboració per al finançament de
part de les obres de reforma i adaptació a la normativa vigent de l escorxador 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.

AEPALLARS * ÚS DEL ROCÒDROM DEL PAVELLÓ D ESPORTS
Exp. S-19/07 * Conveni 3/2007
Vist el conveni signat amb el President de l Associació Esportiva Pallars per formalitzar la
col·laboració per a la instal·lació d un rocòdrom al pavelló municipal d esports,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l esborrany de conveni signat entre l Ajuntament de Sort i
l Associació Esportiva Pallars per a la instal·lació d un rocòdrom al pavelló municipal
d esports.
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2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.
En torn d explicació de vot el senyor Cases demana que qualsevol altre club que ho reclami
també tingui dret a la utilització del rocòdrom en les mateixes condicions.

GARRIGA BARBAL, DAVID * SOTERRAMENT LÍNIES A PLAÇA SANT ELOI
Exp. O-81/06 * Conveni 4/2007
Vist el conveni signat amb el senyor David Garriga Barbal, que actua en nom de Garriga Barbal i
altres CB, per formalitzar els mutus compromisos per al soterrament de línies elèctriques i de
telefonia i urbanització a la Plaça de Sant Eloi,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l esborrany de conveni signat entre l Ajuntament de Sort i Garriga
Barbal i altres CB, per al soterrament de línies elèctriques i de telefonia i urbanització a la
Plaça de Sant Eloi.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

GENERALITAT/PTO * HONORARIS DIRECCIÓ OBRA RESTAURACIÓ CASTELL
Exp. F-52/06 * Conveni 5/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Director General d Arquitectura i Paisatge de la
Generalitat de Catalunya per formalitzar la col·laboració per al finançament de les despeses
corresponents als honoraris de la direcció facultativa de les obres de restauració del Castell de Sort,
fase II,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i la
Director General d Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de Catalunya per al finançament
de les despeses corresponents als honoraris de la direcció facultativa de les obres de
restauració del Castell de Sort, fase II.
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.
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CONSELL COMARCAL * IMPLANTACIÓ DE CONTENIDORS SOTERRATS
Exp. C-3/07.4 * Conveni 6/2007
Vist el conveni signat amb el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà i els Alcaldes
d Espot, Esterri d Àneu i Tírvia, per formalitzar la col·laboració per a la implantació de contenidors
soterrats,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i 1 en contra,
del senyor Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre els Ajuntaments de Sort, d Espot, d Esterri
d Àneu i de Tírvia i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a la implantació de
contenidors soterrats.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.
En torn d explicació de vot el senyor Cases es manifesta en contra d aquest sistema, recordant
els temps en què cada casa reciclava les seves escombraries, al que l Alcalde respon que les
directives comunitàries obliguen i que el que cal és conscienciar de la necessitat de dipositar
cada tipus de deixalla al seu contenidor i d utilitzar el sistema de compostatge de matèria
orgànica.

CONSELL COMARCAL * ADQUISICIÓ DE L EDIFICI DEL CONSELL
Exp. M-4/07 * Conveni 7/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
mitjançant el qual es formalitza el compromís de compra-venda de l edifici que és l actual seu del
Consell,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i 1 en contra,
del senyor Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per formalitzar el compromís de compra-venda de
l edifici que és l actual seu del Consell.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.
En torn d explicació de vot el senyor Cases reitera la seva oposició a la construcció de la nova
seu del Consell, i el senyor Díaz demana si aquesta opció és urgent d adoptar-la ara, quan ja
s acaba el mandat de l actual Corporació, al que l Alcalde indica que es tracta d un acord
d intencions que disposa de l informe favorable previ de la Direcció General d Administració
22

PLE 2007-02 = 10 maig 2007

Local, que el preu ofert és bo i que el Consell en un termini relativament curt deixarà lliure
l edifici del carrer de Sant Ot.

GENERALITAT/EDC * MILLORA XARXA ELÈCTRICA I MENJADOR DEL CEIP
Exp. O-84/06 * Conveni 8/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Departament d Educació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el qual es formalitza el finançament de les obres de millora de la instal·lació
elèctrica i adequació del menjador del CEIP Àngel Serafí Casanovas,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l esborrany del conveni a subscriure amb el Departament d Educació de la
Generalitat de Catalunya per al finançament de les obres de millora de la instal·lació
elèctrica i adequació del menjador del CEIP Àngel Serafí i Casanovas.
2. Cedir l ús de la construcció realitzada al Departament d Educació de la Generalitat de
Catalunya per a ser destinat a activitat escolar.
3. Comprometre s a fer front a les despeses que s originin amb motiu d aquest Conveni.
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.

SERVIGEST PONENT SL * CAMPUS DE TECNIFICACIÓ DE BÀSQUET
Exp. S-37/07 * Conveni 11/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb l empresa Servigest Ponent SL, mitjançant el qual es
formalitza la mútua col·laboració per a la realització d un Campus de tecnificació de bàsquet,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany del Conveni a subscriure amb l empresa Servigest
Ponent SL per a la realització d un Campus de tecnificació de bàsquet.
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.

JOVÉ SABARICH, JOSEP * CESSIÓ DE TERRENY A MONTARDIT DE DALT PER
MILLORA ACCÉS
Exp. E-15/06 * Conveni 12/2007
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Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Jové Sabarich, mitjançant el qual es
formalitza la cessió d una porció d una finca per permetre la millora de l accés a Montardit de Dalt
des del revolt de baix de la carretera LV-5222,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany del conveni a subscriure amb el senyor Josep Jové
Sabarich per a la cessió d una porció d una finca per permetre la millora de l accés a
Montardit de Dalt.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.
En torn d explicació de vot el senyor Díaz indica que té notícies de què la senyora Teresa
Antubien dona permís per eixamplar l accés per la part baixa de manera que es pugui accedir a
Casa Toregó, al que l Alcalde respon que pren bona nota.

GENERALITAT/ACA * FINANÇAMENT COL·LECTOR EN ALTA AL TERRAPLÉ
Exp. O-11/07 * Conveni 13/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el director de l Agència Catalana de l Aigua, empresa
pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per a la promoció, execució i manteniment de les
obres del Col·lector en alta de la zona del Terraplè,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany del Conveni a subscriure amb l Agència Catalana de
l Aigua per a la promoció, execució i manteniment de les obres del Col·lector en alta de la
zona del Terraplè.
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.

GARRIGA-BARBAL-ISANTA * TRASLLAT LÍNIA M.T. A BORDA DE PAISAN
Exp. U-11/01 * Conveni 14/2007
Vist el conveni signat amb el senyor David Garriga Barbal, que actua en nom dels senyors Garriga,
Barbal i Isanta, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per al trasllat d una línia
elèctrica al Pla Parcial del sector Borda de Paisan,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i els senyors Garriga,
Barbal i Isanta per al trasllat d una línia elèctrica al Pla Parcial del sector Borda de Paisan.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

GENERALITAT/D.G.MEMÒRIA DEMOCRÀTICA * MUSEU DEL CAMÍ DE LA
LLIBERTAT
Exp. S-22/04 * Conveni 15/2007
Vist l esborrany de protocol d acords a signar amb la Directora General de la Memòria
Democràtica, del Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per al desenvolupament del projecte del
Camí de la Llibertat, gestionat per l Ajuntament de Sort i per la Commune de Saint Girons, del
Departament de l Arieja, regió dels Hautes Pyrénées, França,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de protocol d acords a subscriure amb la Direcció
General de la Memòria Democràtica per al desenvolupament del projecte del Camí de la
Llibertat, gestionat per l Ajuntament de Sort i per la Commune de Saint Girons.
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 * EQUIPAMENTS INFORMÀTICS
Exp. I-11/07 * Conveni 16/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà
mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a l execució de l actuació denominada
Pallars Sobirà, equipaments informàtics,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l execució de l actuació denominada Pallars
Sobirà, equipaments informàtics.
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.
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GRATACÓS
RAGAZZI,
MARGARIDA
D ESTACIONAMENT A PUJALT
Exp. O-13/07 * Conveni 17/2007

*

OBRES

D URBANITZACIÓ

Vist el conveni signat amb la senyora Margarita Gratacós Ragazzi mitjançant el qual es formalitzen
els mutus compromisos per a la urbanització d un nou carrer a Pujalt,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la senyora Margarita
Gratacós Ragazzi per a la urbanització d un nou carrer a Pujalt.
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.

GERMANS MUXÍ FECSA-ENDESA * TRASLLAT LÍNIA M.T. A BORDA PAISAN
Exp. U-11/01 * Conveni 18/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Ramon Muxí Moner, que actua en nom dels
germans Muxí, i amb l empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU per formalitzar el trasllat d una
línia elèctrica de Mitja Tensió a la urbanització Borda de Paisan a través de finques propietat dels
primers i els compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort, els
germans Muxí i l empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU per al trasllat d una línia
elèctrica de Mitja Tensió a la urbanització Borda de Paisan.
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.

GERMANS MUXÍ * TRASLLAT D UNA LÍNIA M.T. A BORDA DE PAISAN
Exp. U-11/01 * Conveni 19/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Ramon Muxí Moner, que actua en nom dels
germans Muxí, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per al trasllat d una línia
elèctrica al Pla Parcial del sector Borda de Paisan,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i els
germans Muxí per al trasllat d una línia elèctrica al Pla Parcial del sector Borda de Paisan.
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.

MATU-JUANJO PRODUCCIONS * PRODUCCIÓ VIDEO-CLIP DEL GRUP LACALLE
Exp. S-05/07 * Conveni 20/2007
Vist el conveni signat amb el senyor Juan José Rodríguez Martín, que actua en nom de
Matu&Juanjo Produccions, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la
producció d un video-clip del grup musical Lacalle,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i Matu&Juanjo
Produccions per a la producció d un video-clip del grup musical Lacalle.
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.

PROMRIALP * OBERTURA DE NOU CARRER A PUJALT
Exp. U-9/07 * Conveni 22/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Jordi Sabanés Matas, que actua en nom de
l empresa PromRialp SL, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a l obertura i
urbanització d un nou carrer a Pujalt,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i
l empresa PromRialp SL per a l obertura i urbanització d un nou carrer a Pujalt.
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.

PORCUNA PEDREGOSA, GABRIEL * CESSIÓ DE TERRENY PER OBRIR EL CAMÍ
DEL FENER
Exp. E-20/02 * Conveni 23/2007
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Vist l esborrany de conveni a signar amb l Alcaldessa de Rialp i el senyor Gabriel Porcuna
Pedregosa, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la recuperació del camí
del Fener, com a connexió de l antic camí de Sort a Rialp amb el de la Canarilla,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre els Ajuntaments de Sort i de
Rialp i el senyor Gabriel Porcuna Pedregosa per a la recuperació del camí del Fener, com a
connexió de l antic camí de Sort a Rialp amb el de la Canarilla.
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.

LAGUIA PERISÉ, JOSEP * OBERTURA DE NOU CARRER A PUJALT
Exp. U-9/07 * Conveni 24/2007
Vist el conveni signat amb el senyor Josep Laguia Perisé, mitjançant el qual es formalitzen els
mutus compromisos per a l obertura i urbanització d un nou carrer a Pujalt,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el senyor Josep
Laguia Perisé per a l obertura i urbanització d un nou carrer a Pujalt.
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.

MONER FARRERÓ, MONTSERRAT DE * CESSIÓ DE LA UPLA DE SOBIRÀ I
URBANITZACIÓ
Exp. U-14/06 * Conveni 25/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora Montserrat de Moner Farreró, mitjançant el
qual es formalitzen els mutus compromisos per a la cessió de l edifici ramader anomenat Upla de
Sobirà i de terrenys per a la construcció d un nou vial, les contrapartides urbanístiques i l execució
d obres d urbanització al nucli d Altron,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i la
senyora Montserrat de Moner Farreró per a la cessió de l edifici ramader anomenat Upla de
Sobirà i de terrenys per a la construcció d un nou vial, les contrapartides urbanístiques i
l execució d obres d urbanització al nucli d Altron.
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2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

GENERALITAT/MAH * ESTACIÓ
ATMOSFÈRICA
Exp. S-8/07 * Conveni 26/2007

DE

VIGILÀNCIA

DE

CONTAMINACIÓ

Vist l esborrany de conveni a signar amb el Conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya per a formalitzar els mutus compromisos per a la protecció de l ambient
atmosfèric mitjançant la posada en funcionament d una estació sensora per a la vigilància i previsió
de la contaminació atmosfèrica en terrenys de l Escola de Caiac de Sort,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a la protecció
de l ambient atmosfèric mitjançant la posada en funcionament d una estació sensora per a la
vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica en terrenys de l Escola de Caiac de Sort.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

06 Modificació puntual de les NNSSP de Sort al nucli de Seurí
Exp. U-8/06
Atès que document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli de Seurí, redactat per l arquitecte senyor Josep M. Sunyer Navio per encàrrec dels
senyors Àngel Salada Roca i Maria Roca Blasi, ha estat aprovat provisionalment per l Ajuntament
en sessió de Ple de 20 de setembre de 2005, i que la Comissió d Urbanisme de Lleida ha supeditat
l aprovació definitiva a la presentació d un text refós verificat pel Ple que incorpori determinades
prescripcions relatives al canvi de classificació,
Vist el Text refós del document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort al nucli de Seurí, redactat per l arquitecte senyor Josep M. Sunyer Navio per
encàrrec dels senyors Àngel Salada Roca i Maria Roca Blasi,
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
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Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document de Text refós de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort al nucli de Seurí.
2. Trametre el Text refós aprovat a la Comissió d Urbanisme de Lleida.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin necessaris
per a l efectivitat d aquest acord.

07 Pla de Millora Urbana a la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat
Exp. U-1/05
Atès que el Pla de Millora Urbana de la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat nord,
redactat per l arquitecte Francesc Bascompte per encàrrec de l empresa Poligonal Forms SL, ha
estat aprovat provisionalment per l Ajuntament de Sort i l expedient ha estat tramès a la
Comissió d Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva,
Vist l acord adoptat per la Comissió d Urbanisme de Lleida en la seva sessió de 4 de desembre
de 2006, de suspensió de l aprovació definitiva del Pla fins a la incorporació de determinades
prescripcions a un text refós que ha de ser visat per l òrgan que el va aprovar provisionalment,
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Text refós del document de Pla de Millora Urbana de la Unitat d Actuació UA2,
sector Horts de Pietat nord.
2. Trametre el Text refós aprovat a la Comissió d Urbanisme de Lleida.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin necessaris
per a l efectivitat d aquest acord.

08 Modificació puntual de la Delimitació de sòl urbà a la Bastida
Exp. U-18/06
Atès que el document de la Modificació puntual de la delimitació del sòl urbà de la Bastida,
redactat per l arquitecte Martí Gasa Colom per encàrrec dels senyors José Luis Navarro i Montserrat
Pau, ha estat aprovat inicialment per l Ajuntament en sessió de 9 de febrer de 2007, i que l Edicte
d exposició pública de l aprovació del Pla ha estat publicat al tauler d anuncis oficials de
l Ajuntament, al diari Segre de 15 de febrer de 2007 i al BOP núm. 23 de 15 de febrer de 2007
durant el termini de 30 dies,
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Atès que durant l expressat termini d exposició pública no s ha presentat cap reclamació o
al·legació,
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Text refós de la Modificació puntual de la
delimitació del sòl urbà de la Bastida.
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al tràmit d aprovació
definitiva.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

09 PEMU de la Bastida
Exp. U-15/06
Atès que el document de Pla especial de millora urbana a la Bastida (Prat de Carrera), redactat
pels arquitectes senyors Matias Marzo Uson i Manuel Mora Giné per encàrrec de Promocions
Sibadals SL, ha estat aprovat inicialment per l Ajuntament en sessió de 9 de febrer de 2007, i que
l Edicte d exposició pública de l aprovació del Pla ha estat publicat al tauler d anuncis oficials
de l Ajuntament, al diari Segre de 14 de febrer de 2007 i al BOP núm. 23 de 15 de febrer de
2007 durant el termini de 30 dies,
Atès que durant l expressat termini d exposició pública no s ha presentat cap reclamació o
al·legació,
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós
de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Pla especial de millora urbana a la Bastida
Modificació puntual de la delimitació del sòl urbà a la Bastida (Prat de Carrera).
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al tràmit d aprovació
definitiva.
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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.

10 Estudi de Detall a la Bastida
Exp. U-3/07
Atès que el document d Estudi de Detall del polígon d actuació urbanística 1 del nucli de la
Bastida, redactat per l arquitecte-urbanista municipal senyor Ignasi Garcia Pastor per encàrrec de
l Ajuntament, ha estat aprovat inicialment per Decret de l Alcaldia de 20 de febrer de 2007,
Atès que durant el preceptiu tràmit d exposició pública de l expedient al tauler d anuncis oficials de
l Ajuntament, al Diari Segre de 17.3.2007 i al BOP núm. 38 de 17.3.2007, no s ha presentat cap
al·legació,
Vist el que es disposa a la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de
l expedient, i vista la documentació que consta a l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el document d Estudi de Detall del polígon d actuació urbanística
1 del nucli de la Bastida.
2. Trametre el document a la Comissió d Urbanisme de Lleida als efectes legals procedents.
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.

11 Estudi de Detall a l Hort de la Font de Montardit de Dalt
Exp. U-16/06
Atès que el document d Estudi de Detall d ocupació i volumetria a l Hort de la Font de Montardit
de Dalt, redactat per l arquitecta senyora Glòria Cervós Prilló per encàrrec del senyor Josep Jové, ha
estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació municipal en sessió de 9 de febrer de 2007,
Atès que durant el preceptiu tràmit d exposició pública de l expedient al tauler d anuncis oficials de
l Ajuntament, al Diari Segre de 15.2.2007 i al BOP núm. 23 de 15.2.2007, no s ha presentat cap
al·legació,
Vist el que es disposa a la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de
l expedient, i vista la documentació que consta a l expedient,
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A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el document d Estudi de Detall d ocupació i volumetria a l Hort de
la Font de Montardit de Dalt.
2. Trametre el document a la Comissió d Urbanisme de Lleida als efectes legals procedents.
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 Estudi de Detall d alineacions i volums a Casa Picoi i Casa Forn de Pujalt
Exp. U-9/07
Vist el document d Estudi de detall d alineacions i volums de Casa Picoi i Casa Forn, del nucli de
Pujalt, redactat per l arquitecte Joel Torras Casas per encàrrec de l empresa PromRialp SL,
Vist el que es disposa a la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de
l expedient, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document d Estudi de detall d alineacions i volums de Casa Picoi i
Casa Forn, del nucli de Pujalt.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d un mes.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

13 Canvi de finca cedida per a la Casa-caserna de la Guàrdia Civil al PP Torrentill
Exp. M-9/03
Atès que el Ple de la Corporació municipal va aprovar en sessió de 19 de març de 2001 la
signatura d un conveni entre la Direcció General d Infraestructures i Material de Seguretat del
Ministeri de l Interior i l Ajuntament de Sort per a la construcció d una nova Casa-caserna de la
Guàrdia Civil a Sort, mitjançant el qual s instrumentalitzava el compromís de cessió d una
parcel·la de titularitat municipal amb l esmentada finalitat i altres aspectes complementaris,
Atès que el Ple de la Corporació municipal va aprovar en sessió de 30 d abril de 2003 la cessió
d un solar amb la següent descripció:
Porció de 1.982,51 m2 de la finca de sòl urbà anomenada "Peralada , situada al carrer de
Joaquim Sostres, núm. 12, de Sort, de 51.493,00 m2 de superfície.
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Límits: N. Antonio Tarragona i Ledo de Cachera
E. José Casanovas i Camí de Sort a Enviny
S. Hereus de Manuel Rabasa (Aleix de Buraut), Guixera comunal denominada Forn
de guix, i Camí que hi condueix.
O. Ledo de Cachera i Anton de Pujalt.
Vist l expedient de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de
Sort al Pla Parcial del sector El Torrentill , aprovat provisionalment per l Ajuntament i tramès a
la Comissió d Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva, prèviament a la qual s ha
determinat que la finca objecte de cessió està afectada per la zona inundable, amb un període de
retorn de 500 anys, dels barrancs de la Gessera i de Borda d Anton, per la qual cosa resulta
necessari oferir una altra parcel·la adequada per a la seva cessió,
Vist el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort, en el qual es recullen les prescripcions de la Comissió d Urbanisme de Lleida
i es modifica l ordenació per fer-la compatible amb els informes de l Agència Catalana de
l Aigua (ACA) i de l Institut Geològic de Catalunya (IGC), proposant una nova parcel·la per a la
seva cessió a la Gerència d Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l Estat del Ministeri
de l Interior, destinada a la construcció de la nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil a Sort,
parcel·la a segregar d una finca de titularitat municipal que té la següent descripció:
Finca matriu: Terra anomenada Peralada, amb cinc hectàrees, catorze àrees i noranta-tres
centiàrees (51.493 m2), inscrita al Registre de la Propietat de Sort al tom 761, llibre 43 de
Sort, foli 155, finca 2307, inscripció 7a. Límits: a Est amb José Casanovas i Camí de Sort
a Enviny; a Sud amb hereus de Manuel Rabasa, (Aleix de Buraut), gessera comunal
anomenada Forn de Guix i camí que hi condueix; a Oest amb Ledo de Catxera i Anton
de Pujalt; i a Nord amb Antonio Tarragona i camí del dit Ledo de Catxera. Consta
inscrita al Cadastre d urbana de Sort amb les referències cadastrals actuals:
Urbana, 6173033, de 1.982,51 m2 de superfície
Urbana, 6074005, de 4.809,00 m2 de superfície
Rústica, polígon 2, parcel·la 115, de 34.505,00 m2 de superfície
Rústica, polígon 2, parcel·la 318, de 2.165,00 m2 de superfície
Rústica, polígon 2, parcel·la 380, de 2.849,00 m2 de superfície
No consta cadastrada la porció de Carrer de Joaquim Sostres.
Solar a cedir: de 1.709,00 m2 de superfície, a segregar de la finca de referència cadastral
6074005CG4967S0001ZO.
Valor del solar a cedir: 22.786,77 , d acord amb l informe emès per l arquitecte
urbanista municipal.
Vist l esborrany d Addenda al conveni subscrit el 19 de març de 2001, mitjançant la qual es
modifica la clàusula segona del conveni i es substitueix el solar allí cedit pel nou solar, i s anul·la
la clàusula cinquena, relativa a la cessió d habitatges socials, atès que la Casa-caserna serà
construïda per la Gerència d Infraestructures i Equipament de la Seguretat de l Estat del
Ministeri de l Interior d acord amb el seu programa funcional i cobrint les seves necessitats,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa de governació, i vista la documentació que
consta a l expedient,
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Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort.
2. Aprovar l emplaçament del nou solar a cedir a la Gerència d Infraestructures i
Equipament de la Seguretat de l Estat del Ministeri de l Interior, destinada a la
construcció de la nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil a Sort.
3. Modificar l acord adoptat en sessió de 30 d abril de 2003, en el sentit de substituir el
solar cedit a l esmentat acord pel solar de 1.709,00 m2 de superfície, a segregar de la
finca de referència cadastral 6074005CG4967S0001ZO i inscrita al Registre de la
Propietat al tom 761, llibre 43 de Sort, foli 155, finca 2307, inscripció 7a, amb les
següents característiques:
Límits: a Nord amb finca matriu, zona classificada com a Zona de creixement en
volumetria opcional (clau III.5) del Pla Parcial PP1 del sector el Torrentill; a Sud
amb finca matriu, zona classificada com a Sistema d espais lliures (clau Du) del
Pla Parcial PP1 del sector el Torrentill; a Est amb finca matriu, zona classificada
com a Sistema d espais lliures (clau Du) del Pla Parcial PP1 del sector el
Torrentill, mitjançant carrer de Joaquim Sostres; i a Oest amb finca matriu, zona
classificada com a Sistema d espais lliures (clau Du) del Pla Parcial PP1 del
sector el Torrentill.
Valor fiscal del solar objecte de cessió: 22.786,77 .
4. Aprovar la signatura de l Addenda al conveni subscrit el 19 de març de 2001, mitjançant
la qual es modifica la clàusula segona del conveni i es substitueix el solar allí cedit pel
nou solar, i s anul·la la clàusula cinquena.
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, i expressament la referida Addenda, còpia de
la qual s adjunta a la present acta, i l escriptura pública corresponent.

14 Planta de transferència de residus
Exp. U-9/06
El secretari informa que no hi ha cap acord a adoptar en relació amb aquest assumpte.

15 Liquidació del Pressupost de 2005
Exp. F-51/06
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/05
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/05 de diverses partides del pressupost de despeses de
2005 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:
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AJUNTAMENT DE SORT
CONCEPTE INGR.

282
399
451
720
TOTAL

IMPORT

43.500,00
31.000,00
65.000,00
290.000,00
429.500,00

PARTIDA DESP.

1 - 130
1 - 131
3 - 160
1 - 210
452 - 210
1 - 220
452 - 220
1 - 226
0 - 310
4 - 410
4 - 411
4 - 460
0 - 910
0 - 912
TOTAL

IMPORT

54.000,00
25.000,00
13.000,00
41.000,00
7.000,00
42.000,00
9.000,00
1.000,00
2.000,00
41.000,00
67.500,00
59.000,00
44.000,00
24.000,00
429.500,00

Vist l'informe favorable d'Intervenció i la documentació que consta en l'expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/05, fent aplicació de
majors 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 2005
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2005 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 27 de desembre de 2006, 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 2005
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DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
9
TOTAL

CRÈDIT.INIC.
551.000,00
465.500,00
12.000,00
268.000,00
1.215.000,00
40.000,00
2.551.500,00

MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN.
92.000,00
643.000,00
100.000,00
565.500,00
2.000,00
14.000,00
167.500,00
435.500,00
0,00
1.215.000,00
68.000,00
108.000,00
429.500,00
2.981.000,00

OBLIGACIONS
620.455,55
432.322,72
13.615,47
357.785,58
633.313,46
107.237,33
2.164.730,11

PEND.PAG.
0,00
15.876,57
0,00
0,00
43.225,86
0,00
59.102,43

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

PREV. INIC
338.000,00
100.000,00
336.500,00
347.500,00
178.500,00
150.000,00
1.093.000,00
8.000,00
2.551.500,00

MODIFICAC.
0,00
43.500,00
31.000,00
65.000,00
0,00
0,00
290.000,00
0,00
429.500,00

PREV. DEFIN.
338.000,00
143.500,00
367.500,00
412.500,00
178.500,00
150.000,00
1.383.000,00
8.000,00
2.981.000,00

DRETS REC.
397.543,65
210.475,15
368.270,13
155.074,87
128.967,51
0,00
1.343.324,07
0,00
2.603.655,38

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

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

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

BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu

PEND. COBR.
0,00
0,00
64.383,90
0,00
0,00
0,00
243.503,90
0,00
307.887,80

36.520,43
68.781,40
16.156,40
-105.842,72

2.603.655,38
2.164.730,11
0,00
438.925,27

437.813,31
203.089,08
422.119,82
656.844,05

4.798.223,27
5.060.077,77
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PÈRDUA EXERCICI

261.854,50

COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d exercicis anteriors
RESULTATS DE L EXERCICI

- 242.397,74
- 19.456,76
0,00
0,00
- 261.854,50

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2005

DESPESES
CAP.
1
2
3
4

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
206.000,00
0,00
206.000,00
48.798,65
44,10
1.000,00
0,00
1.000,00
66,56
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
227.200,00
0,00
227.200,00
48.865,21
44,10
TOTAL

INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

77.050,00
150.100,00
50,00
227.200,00

MODIFICAC.

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

PREV. DEFIN.

DRETS REC.

77.050,00
150.100,00
50,00
227.200,00

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
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33.475,86
18.782,13
0,00
52.257,99

PEND. COBR.

0,00
10.676,97
0,00
10.676,97

31.160,45
95,54
0,00
0,00

52.257,99
8.865,21
0
43.392,78
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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

104.457,13
181.501,48
3.371,16
-73.673,19

V)
BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
PÈRDUA EXERCICI

378.914,41
460.001,11
-81.086,70

VI)
COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d exercicis anteriors
RESULTATS DE L EXERCICI

-81.086,70
0,00
0,00
0,00
-81.086,70

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2005

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
172.000,00
0,00
172.000,00
113.730,23
2
30.000,00
0,00
30.000,00
27.318,09
TOTAL
202.000,00
0,00
202.000,00
141.048,32

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

INGRESSOS
CAP.
4
5
TOTALS

PREV. INIC
130.000,00
72.000,00
130.000,00

MODIFICAC. PREV. DEFIN.
0,00
130.000,00
0,00
72.000,00
0,00
130.000,00

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
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DRETS REC.
PEND. COBR.
55.569,32
0,00
87.453,46
0,00
143.022,78
0,00

0,00
3.105,09
0,00
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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
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

0,00

143.022,78
141.048,32
0,00
1.974,46

0,00
3.105,09
8.027,08
4.921,99

VII) BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
PÈRDUA EXERCICI

38.499,37
123.978,37
-85.479,00

VIII) COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d exercicis anteriors
RESULTATS DE L EXERCICI

-85.479,00
0,00
0,00
0,00
-85.479,00

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

4.798.223,27
378.914,41
38.499,37
5.215.637,05
5.060.077,77
460.001,11
141.048,32
5.661.127,20
-445.490,15

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

438.925,27
43.392,78
1.974,46
484.292,51

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

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

656.844,05
-73.673,19
4.921,99
588.092,85

A proposta de la Comissió informativa d hisenda, i atès que el Ple està constituït en Comissió
Especial de Comptes,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de l'aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l'exercici de 2005
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 2005 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.
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.

16 Augment salarial 2007
Exp. P-2/07
Per indicació de l Alcalde, el Secretari fa saber al Ple que la Llei 42/2006, de Pressupostos
Generals de l Estat per l any 2007 indica en el seu article 23, d increment de les despeses del
personal al servei del sector públic, un augment de la retribució del 2%.
Atesa la proposta de la Comissió informativa d hisenda en relació amb l augment salarial
aplicable a l any 2007, a la qual s exposa que tot i que l esmentat text legislatiu engloba en les
seves previsions al personal de l administració local, la realitat és que l increment de preus (IPC)
ha estat del 2,7% a Espanya i del 2,8% a Catalunya, de manera que, en termes relatius, el
personal al servei de l Ajuntament perdria una part del poder adquisitiu amb l augment salarial
previst per enguany, per la qual cosa proposa prendre en consideració l augment de la retribució
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salarial que percep el personal al servei de l Ajuntament de Sort en un percentatge del 2,8%, i
vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Augmentar un 2,8% en relació a la massa salarial bruta del 2006 les retribucions del
personal municipal i dels Patronats municipals amb més d un any d antiguitat.
2. Notificar aquest acord a les gestories responsables de la confecció de les nòmines.
3. Facultar a l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

17 Pressupost de 2007
Exp. F-20/07
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 2007 de l Ajuntament i dels Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar
d Infants, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

419.500,00
185.000,00
370.000,00
287.000,00
178.500,00
150.000,00
2.067.000,00
2.000,00
______________
TOTALS 3.659.000,00

DESPESES
665.000,00
412.000,00
14.000,00
348.000,00
2.115.000,00
105.000,00
______________
3.659.000,00

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

50.050,00
150.100,00
50,00
______________

DESPESES
25.000,00
174.000,00
1.000,00
200,00

______________
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TOTALS

200.200,00

200.200,00

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D INFANTS
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
Capítol 7

DESPESES
150.000,00
35.000,00

170.000,00
15.000,00
______________
TOTALS
185.000,00

_____________
185.000,00

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS

DESPESES

150.000,00

70.000,00

Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 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 2007 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.

18 Modificacions puntuals d ordenances fiscals i Mapa de sorolls
Exp. F-50/06
Vista la proposta de la Comissió informativa d hisenda per a la modificació de determinats
articles de les ordenances i reglaments de l Ajuntament de Sort, que no afecten a ordenances
fiscals de cobrament periòdic, que es motiva en la voluntat d afavorir l existència de llits calents
en el sector turístic i l activitat ramadera en general, d ajustar alguns cobraments no periòdics i,
pel que fa a la tinença d animals, de concretar l obligació imposada per la Llei 22/2003, de 4 de
juliol, de protecció dels animals, i de prohibir l accés de gossos al Parc del Riuet,
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Vist l acord adoptat per la Junta de Govern municipal en sessió de 23 de març de 2007, que
proposa al Ple l aprovació sense modificacions del Mapa de capacitat acústica del municipi de
Sort elaborat per la Direcció General de Qualitat Ambiental, en el qual es defineixen les zones de
sensibilitat acústica del municipi per a l aplicació de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció
contra la contaminació acústica, a reserva de les modificacions que es puguin precisar en el futur
a la vista dels estudis propis que pugui encarregar la Corporació,
Atès el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les
hisendes locals, i disposicions concordants d aplicació, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i 1 en contra,
del senyor Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment les modificacions que s especifiquen de les ordenances fiscals
següents:
Ordenança Fiscal núm. 5, Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres. Es modifica l article 7è,
Bonificacions i reduccions, al que s afegeix un nou apartat amb la següent redacció:
Article 5. Tarifes
7. Es concedirà una bonificació del 50% a favor de les obres destinades a la construcció o
reforma d activitats de caràcter turístic hostaler amb llits i de caràcter agrícola-ramader.

Ordenança Fiscal núm. 7, Taxa per expedició de documents administratius. Es modifica l article 7, Tarifes, que
quedarà redactat de la següent manera:
Nombre de documents
Tipus de document
1a4
5a9
10 o més
1. Certificat d acords o padrons no vigents
3,35
2,70
2,05
2. La resta de certificats
2,05
1,65
1,35
3. Compulsa de documents
0,25
0,20
0,15
4. Fotocòpies a particulars
0,25
0,20
0,15
5. Fotocòpies a organism es oficials
0,15
0,15
0,15
6. Expedients de declaració de ruïna
33,55
33,55
33,55
7. Expedient de llicència de parcel·lació
10,30
10,30
10,30
8. Expedient de llicència de 1a ocupació
10,30
10,30
10,30
9. Cèdules urbanístiques
10,30
10,30
10,30
10. Informes tècnics
10,30
10,30
10,30
11.1 Inform e de llicència d'obres
0,30% del pressupost (base ICIO)
11.2 "
11.3 "

12.
13.
14.
15.
16.
17.

"
"

"
"

usos hotelers amb llits 0,15% del pressupost (base ICIO)
usos agrícola-ramaders 0,15% del pressupost (base ICIO)

Concessió de rètol o mostra
Tramesa de fax (per cada 1/2 minut)
Biblioteca: Fotocòpies
Biblioteca: Impressió en Blanc/negre
Biblioteca: Impressió en color
Qualsevol document no especificat

13,50
0,35
0,15
0,15
0,30
2,05

13,50
0,35
0,15
0,15
0,30
1,65

13,50
0,35
0,15
0,15
0,30
1,35

Ordenança Fiscal núm. 11, Taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres
de caràcter local. Es modifica l epígraf 2, Inhumacions, de l article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la
següent manera:
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Article 6. Quota tributària

EPÍGRAF SEGON. INHUMACIONS
1.
2.
3.1
3.2
4.

Inhum ació a nínxol
Inhum ació a panteó
O bertura de fossa i/o inhum ació
Trasllat de despulles
Inhum ació d'urna de cendres

95,00
100,00
300,00
+134,55 EUR
90,00

Ordenança fiscal 14, Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la
via pública. Es modifica l article 5, Tarifes, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 5. Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
a) Per retirada i transport de cada vehicle
1. Servei completat
53,00
2. Servei iniciat i no completat
33,00
b) Per dipòsit i custòdia (el dia de retirada és exempt)
1. Vehicles de 2 o 3 rodes i anàlegs
0,70
2. Turismes o camions fins a 3,5 Tm PMA
3,50
3. Altres vehicles de més de 3,5 Tm PMA
6,50

Ordenança fiscal 21, Taxa pel subministrament d aigua potable. Es modifica l Epígraf 1, Subministraments, de
l article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària

EPÍGRAF 2: MANTENIMENT I CONNEXIONS
a) Manteniment de comptadors
b) Drets de connexió a la xarxa

3,89
35,00

Per cada habitatge o local. Les despeses d'instal·lació, inclós el comptador,
seran a càrrec del sol·licitant.

c) Aigua d'obra (per habitatge o local)

65,00

Per cada habitatge o local. Les despeses d'instal·lació d'aigua d'obra, inclós
el comptador, si escau, seran a càrrec del sol·licitant.

Ordenança sobre tinença d animals. Es modifica l article 4, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 4.
Els posseïdors d animals de companyia els han de fer col·locar un element electrònic
identificador (xip) a càrrec d un servei veterinari autoritzat, i donar-ne compte a l Ajuntament,
que inclourà les dades, i eventualment el codi de barres o element similar, al cens municipal.
Article 14.
Els gossos aniran proveïts de collar i seran portats lligats amb cadena o element similar pels
vials urbans, a excepció dels animals vinculats a l activitat ramadera, condició que s haurà
d acreditar convenientment a l Ajuntament, que ho farà constar al cens municipal.
L ús de morrió podrà ser ordenat per l autoritat municipal quan les circumstàncies així ho
aconsellin i mentre durin aquestes. Els gossos definits com a potencialment perillosos a la
legislació vigent, els que hagin agredit a persones i els entrenats per a l atac hauran de circular
amb morrió per la via pública i adoptar la resta de mesures de seguretat prescrites.
Article 17.
Els gossos hauran d estar degudament vacunats contra la ràbia, i els seus propietaris hauran de
disposar dels certificats de vacunació estès per veterinari acreditat i d inscripció al cens
municipal, així com d una pòlissa de responsabilitat civil específica per a gossos.
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Article 19.
Les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus, i es tipifiquen a l article 30 de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Article 20.
El règim sancionador de les infraccions tipificades és el previst als articles 31 a 37 de la Llei
22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.

2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 30 dies, a l efecte de
presentació d al·legacions. Cas que no se n presenti cap, l acord d aprovació provisional
quedarà elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Aprovar el Mapa de capacitat acústica del municipi de Sort elaborat per la Direcció General
de Qualitat Ambiental, reservant-se la Corporació la potestat d introduir les modificacions
que es puguin precisar en el futur a la vista dels estudis propis que pugui encarregar, i
trametre el present acord a la referida Direcció General.
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.

19 Subhasta de parcel·les a Borda de Paisan
Exp. M-11/07
Vist el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir l alienació pel sistema de
subhasta de 5 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 7 membres presents del total de 9 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 5 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 5 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 signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

20 Projectes d obres públiques
Exp. G-2/07
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CONSTRUCCIÓ D UN POU A PUJALT
Exp. F-64/06
Vist el projecte de les obres de Nova captació per abastament d aigua a Pujalt (t.m. Sort),
redactat per l arquitecte municipal senyor Christian Lladós Gallart per encàrrec de l Ajuntament,
que té un import total d execució de 143.037,09 i disposa d una subvenció per import de
128.733,34 de l Agència Catalana de l Aigua,
Atesa la proposta de la comissió informativa d obres, que proposa executar l obra per
administració directa, subcontractant a una empresa especialitzada per no poder ser assumida per
l Ajuntament amb els seus mitjans la part de perforació del pou, que té un import inferior al 50%
del total de la despesa,
Atesa la normativa vigent en la matèria i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Executar les obres de Nova captació per abastament d aigua a Pujalt (t.m. Sort) pel
sistema d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart i acceptant el compromís de solucionar
al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol incidència que sobrevingui abans de l inici de
les obres o durant la seva execució.
2. Imputar la despesa de 143.037,09 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
3. Facultar la Junta de Govern per a subcontractar la separata d obres de perforació del pou a
una empresa especialitzada pel sistema que sigui legalment procedent.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

PASSAREL·LA PER A VIANANTS A LA N-260 SOBRE EL RIU
Exp. E-23/06
L Alcalde exposa que el Ministeri de Foment ha presentat a l Ajuntament el projecte per a la
construcció d una Passarel·la per a vianants sobre la Noguera Pallaresa a Sort, redactat per
l enginyer Joan Gurrera Lluch, a construir al costat de l actual pont de la carretera N-260 per la
banda d aigües amunt, obra que serà adjudicada pel Ministeri, i recorda que en el futur es podrà
tancar un quadre amb una futura segona passarel·la a la zona del Barranc de Santa Anna i, tal
com ha proposat el senyor Díaz, es podrien instal·lar vestidors i lavabos a l altre banda de riu,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d obres,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte constructiu d una Passarel·la per a vianants sobre la
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Noguera Pallaresa a Sort.
2. Sotmetre l acord d aprovació inicial al tràmit d exposició pública durant el termini d un
mes, a l efecte de presentació d al·legacions i de suggeriments dels veïns, amb notificació
personal als veïns del sector. Cas que durant l esmentat termini no es presenti cap al·legació,
l acord d aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Trametre al Ministeri de Foment els suggeriments que puguin aportar els veïns durant el
termini d exposició pública.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

ROTONDA A LA CRUÏLLA DE LA C-13 I LA LV-5223
Exp. O-94/06
L Alcalde exposa que la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya ha
presentat a l Ajuntament el projecte per a la construcció d una rotonda a la cruïlla de les
carreteres C-13 i LV-5223, de Llessui, amb el carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, projecte núm. RL06094 anomenat Reforçament del ferm i obres complementàries. Carretera C-13 del pk 127,760
al 157,470. Tram Sort-la Guingueta d Àneu, obra que serà adjudicada per la pròpia Generalitat,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d obres, de tenir en compte el traçat del col·lector
d aigües residuals en alta de la Bastida que pot interferir amb la rotonda, i les consideracions
exposades per la senyora Lluvich, d instal·lar un monument o element decoratiu al centre de la
rotonda, i pel senyor Díaz, de demanar al senyor Cases que faci una proposta de monument en la
seva qualitat d artista,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte anomenat Reforçament del ferm i obres complementàries.
Carretera C-13 del pk 127,760 al 157,470. Tram Sort-la Guingueta d Àneu.
2. Sotmetre l acord d aprovació inicial al tràmit d exposició pública durant el termini d un
mes, a l efecte de presentació d al·legacions i de suggeriments dels veïns, amb notificació
personals als veïns del sector. Cas que durant l esmentat termini no es presenti cap
al·legació, l acord d aprovació quedarà elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap
més.
3. Trametre a la Junta de Residus de Catalunya els suggeriments que puguin aportar els veïns
durant el termini d exposició pública, i expressament la prevenció de la possible
interferència amb el traçat del col·lector d aigües residuals en alta de la Bastida i la
proposta d instal·lar un monument o element decoratiu al centre de la rotonda que serà
proposat per l Ajuntament.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
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21 Assumptes de tràmit i administratius
MODIFICACIÓ DE LA DELIMITACIÓ DEL SÒL URBÀ A ALTRON
Exp. U-1/07
L Alcalde exposa que la travessia urbana de la carretera LV-5223 a Altron no té aquesta
consideració a la Diputació de Lleida, organisme titular de l esmentada via, per la qual cosa no
es permet la instal·lació de rètols indicatius dels establiments del nucli, com ara l Hotel Roch, i
que la solució legal d aquest problema consisteix en la modificació de la delimitació del sòl urbà
a Altron,
Vista la proposta de Modificació de la delimitació del sòl urbà a Altron, redactada per
l arquitecte urbanista municipal senyor Ignasi Garcia Pastor per encàrrec de l Ajuntament, en la
que s incorporen com a sòl urbà els terrenys edificats vora la carretera LV-5223,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la proposta de Modificació de la delimitació del sòl urbà a Altron, en
la que s incorporen com a sòl urbà els terrenys edificats vora la carretera LV-5223,
inclosa la travessia urbana.
2. Fer constar la voluntat de la Corporació municipal de Sort d incorporar al futur Pla
d Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sort la modificació de la delimitació del
sòl urbà a Altron que permeti la classificació de la travessia urbana de la carretera LV5223 com a sòl urbà.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

NOMENCLÀTOR DE CARRERS DE LA URBANITZACIÓ BORDA DE PAISAN
Exp. U-13/07
Vista la proposta de nomenclàtor dels carrers de la urbanització Borda de Paisan, al Pla parcial
del mateix nom, redactada pels serveis tècnics municipals, amb noms d elements històrics i
culturals i de toponímia de la vall de Santa Anna, on s ubica la urbanització,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació i vista la normativa vigent en la
matèria,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el nomenclàtor de carrers de la Urbanització Borda de Paisan, amb els
següents noms:
- Carrer de la Borda de Pejan
- Carrer de Sant Germà de Pernui
- Carrer de Santa Augínia
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- Carrer de la Costa Negra
- Carrer del Bosc de l Aubaga
- Passatge del Fener Gran
2. Exposar al públic el nomenclàtor de forma reglamentària i amb notificació personal als
veïns del sector a l efecte de presentació d al·legacions. Cas que durant el termini
d exposició no es presenti cap al·legació, l acord d aprovació quedarà elevat a definitiu
sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ D EDUCACIÓ A LA LLAR D INFANTS
Exp. F-63/06
Vista la Resolució EDU/419/2007, de 14 de febrer, del Conseller d Educació, publicada al
DOGC núm. 4827, de 22 de febrer de 2007, per la qual s atorguen a l Ajuntament de Sort dos
subvencions destinades al finançament de les despeses ordinàries de la Llar d Infants municipal
Els Malfargats durant el curs 2006-2007, que tenen els següents imports:
EEI Els Malfargats
Codi 25008844
64.800,00
EEI Municipal de Sort
Codi 25008182
32.400,00
Import total 97.200,00
Vista la normativa aplicable i la documentació que consta a l expedient que és pertinent al cas,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Acceptar les subvencions atorgades pel Departament d Educació de la Generalitat de
Catalunya, per imports de 64.800,00 i 32.400,00 .
2. Declarar que l Ajuntament no està incurs en cap dels supòsits que s estableixen a l article
13.2 de la Llei 38/2006, de 17 de novembre, general de subvencions.
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 Cases demana que es tingui en compte la col·locació d una
tira sota la reixa del pati, per privar el pas de gats al sorral.

AJUT PER CONSTRUIR EL GARATGE DELS VEHICLES DEL SEM-TSC
Exp. S-35/03
L Alcalde exposa que el Departament de Salut està finançant les obres d ampliació del CAP de
Sort a la primera planta, amb una aportació econòmica formalitzada en un conveni de
col·laboració i d acord amb el projecte executiu redactat per l arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart per encàrrec i d acord amb el programa funcional del referit
Departament, projecte en el que no es preveu la construcció d un garatge per als vehicles del
Servei d Emergències Mèdiques (SEM),
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Atesa la proposta del Grup municipal de CiU de proposar al Departament de Salut la signatura
d una addenda al conveni signat, o l instrument que es consideri convenient, per a formalitzar el
finançament de la construcció d una garatge destinat als vehicles del SEM per evitar la seva
exposició a les baixes temperatures de l hivern i per seguretat,
Ateses les consideracions exposades pel senyor Díaz, que manifesta el seu desacord amb l obra
per no ser la millor solució fer un annex a l actual edifici del CAP, pel senyor Bretcha, que
indica que està d acord en què no és la millor solució, que segurament seria anar a la construcció
d un hospital de petites dimensions però que és l Institut Català de la Salut qui imposa un
programa funcional i que amb la reforma serà possible la sortida simultània de 2 equips
medicalitzats d emergències, i pel senyor Cases, que s adhereix al desacord,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en contra, dels
senyors Díaz i Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Salut la signatura d una addenda al conveni signat, o
l instrument que es consideri convenient, per a formalitzar el finançament de la
construcció d una garatge destinat als vehicles del SEM.
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.

POSADA A DISPOSICIÓ D EDUCACIÓ DE TERRENYS PER CARAGOLES
Exp. O-31/07
Ateses les necessitats escolars de Sort, assenyalades pels serveis territorials de Lleida del
Departament d Educació, que aconsellen la instal·lació provisional d aules prefabricades, LA
Junta de Govern de l Ajuntament de Sort va adoptar, en sessió de 27 d abril de 2007, l acord de
posar a disposició del dit Departament una porció de terreny d una finca de titularitat municipal
situada entre els patis del CEIP i el Castell, destinada a la construcció d aules prefabricades.
Atès el contingut de l informe de l arquitecte municipal sobre un terreny de titularitat municipal
apte per a l esmentada instal·lació,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar formalment i expressament l acord de posar a disposició del Departament
d Educació de la Generalitat de Catalunya, el següent solar per a la instal·lació de mòduls
prefabricats per al centre CEIP Àngel Serafí Casanovas : Porció de 170 m2 de superfície
de la finca inscrita al Registre de la Propietat de Sort a favor de l Ajuntament de Sort al
tom 983, llibre 69 de Sort, foli 20, finca registral 4648; limita al nord amb zona esportiva
escolar del CEIP Àngel Serafí Casanovas, al sud i a l oest amb el recinte del Castell
propietat de l'Ajuntament de Sort, i a l'est amb Carme Isus Borrut; lliure de càrregues i
gravàmens, i la resta d acrods adoptats per la Junta de Govern el 23 d abril de 2007.
51

PLE 2007-02 = 10 maig 2007

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.

APROFITAMENTS FORESTALS 2007
Exp. M-11/06
CUP 124

BOSC, PLANS I PELAGUDA

PASTURES

(Exp. DMH 23/07)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l execució dels aprofitaments de pastures
corresponents a l any 2007 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, i una
taxació base de 71,40 ,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa d agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament al Sr. Joan Salvadó Sabarich l aprofitament de pastures de
l any 2007 de la CUP 124, Bosc, Plans i Pelaguda , per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l interessat i a la secció d Ordenació i Gestió de Recursos
Forestals del DMH.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

CUP 185

ROQUES DE LA BASTIDA

PASTURES

(Exp. DMH 100/04)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l execució dels aprofitaments de pastures
corresponents a l any 2007 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 67,20
,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa d agricultura i ramaderia, i atès que se n ha
de donar compte als veïns,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament a la Sra. Rosa Solanes Arnau l aprofitament de pastures de l any
2007 de la CUP 185, la Roques de la Bastida , per raó de la quantia.
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2. Notificar aquest acord a l interessat, als veïns de la Bastida i a la secció d Ordenació i
Gestió de Recursos Forestals del DMH.
3. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer totes
les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

BUS DE LA FESTA 2007
Exp. F-23/07
Atès que l Ajuntament de Sort, dins el Pla Local de Joventut de l any 2007, ha previst com en
anys anteriors efectuar el servei anomenat Bus de la Festa, de transport a les festes majors del
municipi i a Rialp a preus econòmics,
Atès que per al finançament de l esmentat Pla s ha sol·licitat una subvenció a la Secretaria
General de Joventut de la Generalitat de Catalunya per import de 46.100 ,
Vist el pressupost presentat per l empresa Rabasa Turístic SL per a efectuar el servei del Bus de
la Festa, que inclou 10 viatges per al transport a les Festes Majors d enguany dels pobles del
municipi de Sort i de Rialp i el preu de cada viatge,
A proposta de la Comissió informativa de joventut,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament a l empresa Rabasa Turístic SL el servei del Bus de la Festa 2007,
que inclou 10 viatges per al transport a les Festes Majors d enguany dels pobles del
municipi de Sort i de Rialp i el preu de cada viatge.
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer totes
les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

SUPORT A L EQUIP D EXPEDICIÓ DEL DNI
Exp. C-2/07.10
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, de valorar la feina efectuada per
l equip de la Policia nacional que emet els documents nacionals d identitat (DNI) a Sort,
desplaçats des de Lleida, feina que es considera molt necessària per evitar desplaçaments
innecessaris a la població, i de sol·licitar determinades millores,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Fer constar la plena satisfacció i valoració de la Corporació municipal per la tasca
efectuada per l equip del DNI desplaçat a Sort.
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2. Demanar que s incrementi la freqüència de serveis actual a un cada mes, sense
interrupcions a l estiu, i que es doni publicitat al servei, esmentant com a lloc alternatiu
més proper el de la Pobla de Segur.
3. Demanar que s ampliï l horari dels serveis, per facilitar al màxim l assistència de totes
les persones interessades.
4. Demanar l assistència a persones malaltes i impedides, mitjançant el desplaçament de
l equip del DNI al corresponent domicili prèvia justificació amb informe mèdic o dels
serveis d assistència social del Consell Comarcal.
5. Trametre els presents acords al Subdelegat del Govern i al Cap de la Brigada
d Estrangeria i Documentació de Lleida.
6. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer totes
les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

PLA DE LA DIPUTACIÓ PER FINANÇAR INTERESSOS PER INVERSIONS
Exp. F-73/02
Vistes les Bases reguladores de subvencions a atorgar a les entitats locals del territori de Lleida
per al finançament d interessos derivats de la concertació d operacions de préstec per al
finançament d inversions, aprovades pel Ple de la Diputació de Lleida en sessió plenària de 17
de juny de 2005, per les quals s estableix el llindar màxim de l import concedit per l entitat de
crèdit en 150.253,00 ,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar a la Diputació de Lleida el finançament d interessos derivats de la concertació
d operacions de préstec per al finançament d inversions amb un import total d inversions
de 150.253,00 .
2. Facultar l Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer totes
les gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

CONVENI PACTE DEL PERSONAL DE L AJUNTAMENT DE SORT
Exp. P-2/07
Vist l esborrany de Conveni pacte del personal de l Ajuntament de Sort, presentat pels
representants sindicals dels treballadors i redactat d acord amb les indicacions i assessorament
del sindicat Comissions Obreres (CCOO), en el qual es regulen els drets i deures dels
treballadors,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i 1 en contra,
del senyor Cases, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del Conveni pacte del personal de l Ajuntament de Sort.
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2. Traslladar el referit conveni al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya als
efectes legals procedents.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

22 Informes de l Alcaldia

L Alcalde informa al Ple que durant l any 2006 s han efectuat 100 serveis de grua, 43 per a la
retirada de vehicles estacionats defectuosament o abusivament a la via pública i 57 per a la retirada
de vehicles per causes no imputables als conductors.
L Alcalde informa al Ple que s han presentat 42 pliques al concurs convocat pel Departament
d Educació per a licitar les obres d ampliació del CEIP.
L Alcalde informa al Ple que l Incasol ha publicat l Edicte de licitació de les obres de construcció
de la promoció d habitatges de protecció oficial del Raval de Sort, cosa que indica que ja està
proper el moment de l inici de les obres.
L Alcalde informa al Ple que la Junta de Govern de l Ajuntament ja ha adjudicat les obres de
construcció de la 2a fase del Casal de Gent Gran, a l edifici del Centre, que seran executades per
l empresa Cisteró SA, la mateixa que construeix l ampliació del CAP a la primera planta.
L Alcalde informa al Ple que a Llessui s han anat posant conduccions de gas canalitzat segons
s anaven fent obres de carrers, i els dipòsits s han instal·lat a un terreny cedit per Roi, i que a Torre
ja hi arriba i a Llessui s anirà fent a les cases noves.
L Alcalde informa al Ple que el problema assenyalat pels usuaris de la línia de transport de viatgers
a la demanda des de la Vall d Àssua i el Batlliu a Tremp, que es trobaven que de vegades els
especialistes de l Hospital de Tremp els donaven hora de visita per la tarda quan ells havien de
retornar amb el transport a migdia, està en vies de solució, atès que a la petició cursada per
l Ajuntament l Hospital ha contestat que els especialistes pararan compte amb els horaris dels
usuaris procedents del Pallars Sobirà i que el servei s ha ampliat als dijous.

23 Precs i preguntes
El senyor Díaz indica que es tracta del seu darrer Ple, que ha tractat de fer la seva feina de la
millor manera possible però que ha tingut de l Alcaldia una nul·la col·laboració i una nul·la
transparència; que ha presentat 70 o 80 entre mocions i instàncies, de les que el 90% han estat
rebutjades; que a ell li hagués agradat fer l Estació d Esquí de Llessui, i urbanísticament moltes
coses s haguessin fet d una altra manera o en un altre lloc; demana disculpes si ha faltat a algú
en algun moment però no ha estat la seva intenció i la seva actuació ha estat sempre en defensa
dels interessos de Sort, sense posar mai per sobre els seus interessos personals; que ha reconegut
els encerts de l alcalde, cosa que no sempre ha estat recíproca, i reitera que sempre ha treballat
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per Sort i pel piragüisme. Dóna les gràcies als que durant 4 anys han assistit al seu grup i als 200
votants, i finalitza donant les gràcies a l alcalde.
L Alcalde manifesta que no vol entrar en debats estèrils, que ja ha contestat al senyor Díaz
diverses vegades en converses de carrer o dinant; que li ha sobrat la judicialització de la vida
política municipal, per les dos vegades que l han portat als jutjats injustament, i que no voldria
que es repetís; que han estat 4 anys interessants, que el govern de la Generalitat no era del mateix
color polític que el del seu grup i han calgut maniobres i gestions, reconegudes pel senyor Díaz,
per fer molta feina pel municipi; que ha trobat a faltar que els 3 membres de l oposició enlloc de
fer pressions de baixa volada davant els seus partits no hagin aconseguit que els seus Diputats
aprovessin la restitució del Jutjat o l ampliació del CAP, per exemple; que els regidors de
l oposició tenien una situació que els permetia haver fet coses per Sort i després fer-se la foto
amb el Conseller corresponent; que el senyor Díaz té un neguit per Sort que és real i que va
contribuir decisivament a la recuperació de la Fira de la Tardor; que segurament ha faltat més
diàleg, tot i que no s ha negat mai a fer reunions. Expressa la seva més alta consideració als
regidors de CiU que no l acompanyaran durant el següent mandat, com ara el senyor Manrique,
amb el que han estat junts durant 16 anys i no al seu bar, i dóna les gràcies pel seu treball als
senyors Manrique, Lluvich, Pelegrina i a tots en general.
El senyor Díaz rebutja l esment a la influència sobre els diputats, perquè quina influència poden
tenir si l alcalde els posa sota la sabata; que si la piscina no funciona és per culpa de l Alcalde,
que ell ho tenia tot manegat; que els regidors són elegits pel poble, se ls ha de tenir consideració
i ell ha treballat molt per Sort; que si l alcalde es refereix a la judicialització, a Puigcerdà va ser
CiU qui va portar a l alcalde d ERC als jutjats, i en tot cas el de Sort seria el segon cas.
L Alcalde reitera que posar demandes als jutjats és dolent, i pel que fa a les influències polítiques
es refereix a què els regidors de l oposició podien haver fet gestions o anar amb ell a convèncer a
tots els partits. Finalitza els torns de paraules reconeixent i agraint la feina feta pels regidors
durant el mandat durant el mandat que és a punt d acabar.

Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta
acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.

Vist i plau
L Alcalde
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