ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

14 de juny de 2005
de 2200 h a 2400 h
sala de plens de l’Ajuntament de Sort
extraordinari
G-16/05
Ple 05/2

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
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
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
regidor
regidor
regidora
regidor
regidor
secretari

No assisteix
Sra. Núria Comes Pon

regidora

Abans de l’inici de la sessió el senyor Alcalde dedica unes paraules al senyor Josep Ma. Soro
Fornons, regidor que fou del 4t mandat municipal de 1991 a 1994 i membre actualment de la
candidatura SPF-PM, la defunció del qual va originar l’ajornament del present Ple, expressa el
sentiment de la Corporació a la seva família i requereix l’observació d’un minut de silenci, cosa
que es compleix a continuació.
També abans de l’inici formal de la sessió, es fan comentaris sobre la mort sobtada del senyor
Sergi Soto Martín, just després de finalitzar un partit de futbol sala al poliesportiu municipal, que
ha originat una gran commoció a la vila per la personalitat del difunt i per les circumstàncies que
van envoltar la mort. El senyor Alcalde esmenta la carta que ha adreçat a la Consellera de Salut
en relació amb el que es considera un mal funcionament del servei d’emergència 061, que va
causar el retard en l’assistència al senyor Soto en aquest cas, que no és únic tot i ser el de més
gravetat, pel que s’ha convocat una reunió de coordinació. També indica que les obres per a la
posada en servei de la primera planta del CAP es volen iniciar de forma ràpida, per a la qual
cosa, i atès que els interventors del Departament de Salut no permeten la inversió compromesa
pel Departament fins al compliment de determinats tràmits, l’Ajuntament avançarà els diners per
poder executar l’obra cap a mitjans o finals d’octubre, que ja ha estat dissenyat el programa
funcional de la planta a ampliar, en el que s’inclouen una millora dels serveis d’emergències,
espais per a TSC, l’empresa de transport sanitari urgent, i l’ascensor, i que més endavant
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s’instal·laran els raigs X, la sala de rehabilitació i les habitacions per al personal de guàrdia.
Indica que el Departament està analitzant els fets, que la població confia en els professionals de
la sanitat, i que aquests fets han de servir per donar una empenta a la millora dels serveis sanitaris
i d’emergències mèdiques, cosa amb la que, segons manifesta, els pares de Sergi Soto estan
d’acord.
El senyor Bretcha, Regidor de l’Àrea de Sanitat, manifesta que en aquest cas no es pot sospitar
l’existència d’una negligència mèdica, atès que els fets van tenir lloc a les 11 de la nit, que el Dr.
Bonet, de guàrdia aquell dia, era a l’interior del CAP, i que manquen professionals i
administratius per a atendre adequadament les urgències.
El senyor Díaz considera que si que hi ha un problema de personal en aquest cas, pel que
reclama que es treguin Mossos i es posin sanitaris, que se’l convoqui a totes les reunions que
tinguin lloc i que pugui examinar el programa funcional de l’ampliació del CAP a la 1a planta.
En aquest punt s’absenta del Ple el senyor Pelegrina per una urgència personal.
El senyor Alcalde considera que el comentari relatiu als Mossos d’Esquadra no és correcte, i
reitera que el projecte d’ampliació del CAP ja s’ha madurat molt amb els tècnics del
Departament de Salut, i que TSC disposarà d’espai per als seus retens.
El senyor Guiu, com a President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, indica que el Consell
d’Alcaldes ha sol·licitat un augment del nombre d’ambulàncies de la comarca, que el
Departament de Salut ha compromès la presència d’un helicòpter medicalitzat durant el dia i
d’un vehicle VAM de nit, i que durant l’estiu es reforçarà el personal sanitari.
En aquest punt es reincorpora al Ple el senyor Pelegrina.

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

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Escut i bandera municipals
Proposta de designació de Jutge de Pau substitut
Cessió de terrenys a la Generalitat de Catalunya, amb clàusules d’ús municipal
Text refós de les Normes subsidiàries de planejament
Modificació puntual de les Normes al sector industrial PP5 La Gissera
Modificació puntual de les Normes a Castellviny
Projecte de compensació bàsica de la UA2 Horts de Pietat Nord
Estudi de Detall a La Pollera, de Bernui
Estudi de Detall a l’Hort de Sibília, d’Olp
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Delegació al Consell Comarcal de la gestió dels rebuts de recollida d’escombraries
Sol·licitud de subvencions del PUOS per obres d’emergència d’aigua
Aprofitaments forestals 2005
Certificats d’obres
Pla municipal de protecció civil
Afectació a la carretera LV-5222
Registre municipal d’entitats
Declaració sobre el Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Sort
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l’Alcaldia
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l‘acta de la sessió anterior, de 28 de febrer de 2005, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-1/05
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:
-26/05, de 25 de febrer, que autoritza a Correus una reserva d’estacionament per càrrega i
descàrrega a C/ Dr. Muxí, 5, oficina provisional
-27/05, de 7 de març, que autoritza a Antoni J., Tomàs Roca l’ús de l’escorxador municipal
per matança d’oví, cabrum i equí
-28/05, de 7 de març (Exp. O-18/05), que atorga llicència d’obres a Maria Font Peret per a
revestiment de façana amb pedra, a C/ Dr. Pol, 41
-29/05, de 10 de març (Exp. O-121/04), que atorga llicència d’obres a Alfons Pujol Masa per
a construir un habitatge unifamiliar aïllat a Urb. Borda de Paisan, 7-2
-30/05, de 16 de març (Exp. U-7/05), que atorga llicència de parcel·lació a M. Teresa Ros
Català per a segregar una porció de finca a C/ Dr. Pol 37 i 43
-31/05, de 16 de març (Exp. O-6/05), que atorga llicència d’obres a Josep Barbal Prat per a
reforma i ampliació d’edifici a Cobert de Casa Peret, de Pujalt
-32/05, de 16 de març (Exp. O-24/05), que atorga llicència d’obres a Josep Ricou Mora per a
reparar escala interior d’habitatge a C/ Forn, 5
-33/05, de 16 de març (Exp. O-83/04), que atorga llicència d’obres a Endesa per a instal·lar
una línia de B.T. a Av. Generalitat
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-34/05, de 18 de març (Exp. C-1/05.7), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament del bar La Llar els dies de Setmana Santa
-35/05, de 18 de març, que ordena la personació de l’Ajuntament al procediment 220/03 del
Jutjat Contenciós Administratiu 1 de Lleida, d’Elèctrica d’Altron
-36/05, de 21 de març (Exp. O-46/05), que atorga llicència d’obres a Neopic SL per a
moviment de terres a C/ Dr. Pol, 43
-37/05, de 23 de març (Exp. C-1/05.8), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament del bar Cherokee els dies de Setmana Santa
-38/05, de 24 de març (Exp. O-56/05), que atorga llicència d’obres a Carme Puig Riba per a
reformes interiors a Av. Generalitat, 9, Bx 3a
-39/05, de 30 de març que aprova un estudi del Pla estratègic de desenvolupament local i
Campanya d’imatge i sol·licita una subvenció al Dept. de Treball i Indústria
-40/05, de 1 d’abril (Exp. O-61/01), que autoritza la pròrroga de la llicència d’obres a
Comunitat de Propietaris Vilamflor per a instal·lar un ascensor a C/ Dr. Muxí, 6
-41/05, de 1 d’abril (Exp. O-57/05), que atorga llicència d’obres a Concepció Roqué Isus per
a neteja de terrenys a C/ Castell, 15
-42/05, de 1 d’abril, que aprova el certificat d’obres 1 d’Urbanització de carrers de Llessui,
amb un import certificat de 86.737,33 €
-43/05, de 4 d’abril (Exp. A-13/04), que atorga llicència d’activitat a Josep M. Barbal
Sabarich per a agència de la propietat immobiliària a Av. Comtes de Pallars, 38
-44/05, de 4 d’abril, que aprova el certificat d’obres 1 d’Urbanització del C/ Mn. Coy i
Cotonat, amb un import certificat de 61.660,40 €
-45/05, de 6 d’abril (Exp. O-100/04), que atorga llicència d’obres a Immaculada Compte
Palau per a rehabilitar 4 habitatges a C/ Major, 29
-46/05, de 8 d’abril (Exp. O-88/02), que atorga llicència d’obres a Lluís Pujal Faurat per a
reforma d’interiors i façana a C/ Major, 50
-47/05, de 8 d’abril (Exp. A-25/04), que atorga llicència d’activitat a Borda Tariou SL per a
ampliació de botiga de productes alimentaris a C/ Mn. Coy, 6
-48/05, de 8 d’abril (Exp. O-36/04), que atorga llicència d’obres a Borda Tariou SL per a
ampliació i condicionament de botiga a C/ Mn. Coy, 6
-49/05, de 12 d’abril (Exp. O-44/03), que autoritza a Proens SA a ocupar 150 m2 de via
pública a C/ Lluís Companys, 1 per obres
-50/05, de 13 d’abril (Exp. U-13/05), que aprova la relació de documents de planejament
vigents a incloure com a annex a les Normes subsidiàries de planejament
-51/05, de 13 d’abril (Exp. A-19/04), que atorga llicència d’activitat a Ruiz Palau
Restauración SL per traspàs de cervesseria-restaurant a Av. Generalitat, 13
-52/05, de 13 d’abril (Exp. O-12/04), que atorga llicència de primera ocupació a Clàudia
Peroy Fornés a Casa Peronés, de Llessui
-53/05, de 13 d’abril (Exp. A-9/05), que atorga llicència d’activitat a Noemí Baro Anisa per a
perruqueria a Av. Generalitat, 49, Bx 3a
-54/05, de 13 d’abril (Exp. O-16/05), que atorga llicència d’obres a Noemí Baro Anisa per a
condicionament de local a Av. Generalitat, 49, Bx 3a
-55/05, de 13 d’abril (Exp. A-21/04), que atorga llicència d’activitat a Gestoria Estanyol SL
per a gestoria a C/ Dr. Pol, 26, Bx
-56/05, de 13 d’abril (Exp. O-46/04), que atorga llicència d’obres a Gestoria Estanyol SL per
a condicionament de local i rètol a C/ Dr. Pol, 26, Bx
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-57/05, de 19 d’abril (Exp. A-1/05.8), que autoritza a Llibreria Solé a ocupar 6 m lineals de
via pública a Av. Comtes de Pallars, 35, pel dia de Sant Jordi
-58/05, de 19 d’abril (Exp. A-1/05.7), que autoritza a Floristeria Florstil a ocupar 6 m lineals
de via pública a Av. Comtes de Pallars, pel dia de Sant Jordi
-59/05, de 20 d’abril (Exp. U-12/05), que atorga llicència de parcel·lació a Jaume Barbal
Gasia per a segregar una porció de finca a Casa Besan, d’Olp
-60/05, de 20 d’abril (Exp. A-1/05.10), que autoritza a Alumnes de 4t d’ESO a ocupar 6 m
lineals de via pública a Av. Comtes de Pallars i Plaça Major, pel dia de Sant Jordi
-61/05, de 22 d’abril (Exp. A-1/05.9), que autoritza a El Cabirol d’Or SL a ocupar 6 m lineals
de via pública a C/ Dr. Pol i C/ Major, pel dia de Sant Jordi
-62/05, de 27 d’abril (Exp. O-4/05), que atorga llicència d’obres a Narcís Figueras Bas per a
reformes interiors a Casa Carcanyol, d’Enviny
-63/05, de 27 d’abril (Exp. O-59/05), que atorga llicència d’obres a Albert Oliver Boix per a
neteja de terrenys i edifici a Casa Bernat, d’Enviny
-64/05, de 29 d’abril (Exp. O-130/04), que atorga llicència d’obres a Joan Jabalquinto Rojas
per a construir un habitatge unifamiliar a Casa Espuiet, de Pujalt
-65/05, de 2 de maig (Exp. O-128/04), que atorga llicència d’obres a Josep M. Isus Juanmartí
per a construir una menjadora a Casa Rispa, d’Enviny
-66/05, de 4 de maig (Exp. A-19/04), que autoritza a Ruis Palau Restauración SL la
modificació d’activitat de cervesseria-restaurant a bar-cervesseria-restaurant a Av.
Generalitat, 13
-67/05, de 4 de maig (Exp. O-45/05), que atorga llicència d’obres a B. Biosca SL per a
enderroc d’edificis a C/ Raval, 22-24
-68/05, de 10 de maig (Exp. O-101/04), que atorga llicència d’obres a Endesa per a instal·lar
una línia de B.T. a urbanització Borda d’Arnaldo, de Montardit de Baix
-69/05, de 10 de maig (Exp. O-95/04), que atorga llicència d’obres a Aluminios Valcarce SL
per a col·locar 2 rètols a Ptge. Santa Anna, 2 i Plaça Santa Anna, 2
-70/05, de 10 de maig (Exp. O-90/04), que atorga llicència d’obres a Carlos Riu Puyalto per a
reformes interiors a Av. Comtes de Pallars, 38, 2n 1a
-71/05, de 13 de maig (Exp. O-22/04), que atorga llicència d’obres a Jordi Ansay Solé per a
substitució de teula per pissarra a Casa Bordalé, de Montardit de Dalt
-72/05, de 13 de maig (Exp. C-1/05.7), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament del bar La Llar els dies de Pasqua Granada
-73/05, de 13 de maig (Exp. C-1/05.8), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament del bar Cherokee els dies de Pasqua Granada
-74/05, de 17 de maig (Exp. O-104/04), que atorga llicència d’obres a Jordi Soler Poca per a
rejuntar façana a Casa Tallada, d’Olp
-75/05, de 18 de maig (Exp. O-69/05), que atorga llicència d’obres a Jordi Barbal Prat per a
obrir una porta per vehicles a Casa Peret, de Pujalt
-76/05, de 24 de maig (Exp. O-66/05), que atorga llicència d’obres a Anna Vilanova Guillem
per a construir una barbacoa i pujador a Fonda Vall d’Àssua, d’Altron
-77/05, de 24 de maig, que desconvoca el ple convocat per avui per la defunció de Josep M.
Soro Fornons, exregidor i membre de la candidatura de SPF-PM (PSC-PM)
-78/05, de 30 de maig (Exp. O-41/05), que atorga llicència d’obres a Besan Sort SL per a
construir una benzinera a Polígon industrial, parcel·les A-2, A-3 i A-4 (part)
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-79/05, de 30 de maig (Exp. O-34/05), que atorga llicència d’obres a Sebastià Sánchez Valero
per a construir una nau a Polígon industrial, parcel·la A-6
-80/05, de 30 de maig (Exp. O-38/05), que atorga llicència d’obres a Josep M. Colomé
Cortina per a construir una nau a Polígon industrial, parcel·la B-10
-81/05, de 30 de maig (Exp. O-52/05), que atorga llicència d’obres a Vidres Manel SL per a
construir una nau a Polígon industrial, parcel·la A-4 (part) i A-5
-82/05, de 30 de maig (Exp. O-50/05), que atorga llicència d’obres a Saparra SCP per a
construir una nau a Polígon industrial, parcel·la B-20
-83/05, de 30 de maig (Exp. O-31/05), que atorga llicència d’obres a Tallers Pallars Sobirà
SL per a construir una nau a Polígon industrial, parcel·la B-1, B-2, B-3 i B-4
-84/05, d’ 1 de juny (Exp. O-27/05), que atorga llicència d’obres a Fr. Xavier Balcells
Lansaque per a soterrar un dipòsit GLP a Urbanització Borda d’Arnaldo, 24, de Montardit de
Baix
-85/05, de 8 de juny, que autoritza als veïns de Bloc Claudino a fer una foguera i revetlla de
Sant Joan a Av. Generalitat, 29
-86/05, de 8 de juny (Exp. U-16/05), que atorga llicència de parcel·lació a Montserrat de
Moner Farreró per a segregar una porció de finca a Casa Sobirà, d’Altron
-87/05, de 8 de juny (Exp. O-75/05), que atorga llicència d’obres a Isidre Isus Gallart per a
reforma de forjat i coberta a Casa Joana, de Bernui
-88/05, de 14 de juny (Exp. A-39/05), que autoritza a Lluís Obiols Capdevila el canvi de
vehicle de la llicència de taxi 6, amb matrícula 6353-DLD
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 26/05 a 88/05, i ratifica en tots els seus termes
per unanimitat els que són objecte de ratificació.
El senyor Díaz manifesta no estar d’acord amb l’atorgament de llicències al polígon
industrial, mantenint la seva postura contrària a aquest. El senyor Cases demana que es dragui
el riu Noguera Pallaresa i no s’atorguin llicències a una zona que les aigües poden arrassar.
L’Alcalde recull la proposta de dragatge del riu entre el pont de la N-260 i les Vernedes.

03 Acords de la Junta de Govern Local
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:
Junta de Govern de 11 de març de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aproven les bases de la convocatòria del concurs per a una plaça de dinamitzador/a del
local social Casa Xorret i es convoca el concurs.
S’aprova inicialment el projecte de Rehabilitació del castell de Sort, 2a fase.
S’adjudica a Sistemes d’Oficina de Lleida el rènting d’una màquina impressorafotocopiadora-fax per a les oficines municipals.
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S’encarrega a la Universitat de Lleida el projecte de museologia del Museu del Camí de la
Llibertat.
Es sol·liciten al Departament de Treball i Indústria 7 subvencions de fons dels Plans
d’Ocupació 2005.
S’aprova la redacció del Pla Local de Joventut 2005-2007.
Es sol·licita al Departament de Treball i Indústria una subvenció del PLEGAC 2005 per a
l’obra de Canalització de gas propà a Llessui.
Es sol·licita al Departament de Treball i Indústria una subvenció del PERC 2005 per a
l’obra de Millora del subministrament elèctric al sector Escorxador-Mentidero.
Es sol·licita al Departament de Treball i Indústria una subvenció del PERC 2005 per a
l’obra de Millora del subministrament elèctric al sector la Palissa.
Es sol·licita al Departament de Treball i Indústria una subvenció del PERC 2005 per a
l’obra de Millora del subministrament elèctric a Pujalt.
Es sol·licita al Departament de Treball i Indústria una subvenció del PERC 2005 per a
l’obra de Millora del subministrament elèctric a Altron.
S’aprova l’execució de la Urbanització del C/ de la Palissa pel sistema d’administració
directa i es designa director facultatiu.
S’aprova el projecte d’Urbanització del C/ Castell, executar-la per administració directa i
es designa director facultatiu.
Junta de Govern de 24 de març de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
Es demana a l’ICF la pròrroga d’un prèstec amb garantia de subvenció d’Interreg-II del
FEDER per a la Recuperació del castell i barri antic i remodelació del Parc del Riuet.
S’informa favorablement l’ampliació de l’horari de tancament de la discoteca Rock-Dur
de l’1 de maig al 30 de juny, i cada dia de juliol a setembre, i les condicions.
S’adjudiquen directament a Jordi Faurat Vila per raó de la quantia les pastures de la finca
Peralada de 5 anys, per import de 210 € en total.
Junta de Govern de 8 d’abril de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el projecte d’Ordenació de zones comercials, executar-lo per administració
directa i sol·licitar una subvenció al Dept. de Comerç, Turisme i Consum.
S’aprova el projecte de Condicionament de les 9 fonts, executar-lo per administració
directa i sol·licitar una subvenció al Dept. de Medi Ambient i Habitatge.
S’aprova el projecte Redacció de plànols de delimitació d’urbanitzacions, adjudicar-lo
directament a l’arquitecte Christian Lladós i sol·licitar un ajut al Dept. de Medi Ambient.
Junta de Govern de 22 d’abril de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
Es sol·licita a Caixa de Catalunya un crèdit per a la construcció de la biblioteca, d’acord
amb el conveni signat per la Generalitat i la dita Caixa.
7

S’aprova el document d’Urbanització del Camí dels Mangraners i sol·licitar un ajut al
Dept. de Política Territorial i Obres Públiques.
S’aprova l’informe favorable d’un projecte d’explotació ramadera d’engreix comunitari de
vedells a Casovall.
Junta de Govern de 6 de maig de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’esborrany de conveni amb el Dept. d’Educació per obres de restauració al
CEIP i cedir l’obra al Departament.
S’aprova la signatura d’un conveni amb la Universitat de Lleida per formalitzar la
redacció del projecte de museologia del Museu del Camí de la Llibertat.
S’adjudica la redacció del projecte de Camí Natural de Sort i la Vall d’Àssua, per raó de la
quantia, a l’empresa Traces, fent-li constar els informes que consten a l’expedient.
Junta de Govern de 27 de maig de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el projecte d’Excavació preventiva d’una torre del castell i adjudicar-la a la
Universitat de Barcelona, designant director de les obres.
S’aprova el certificat 1 de la Reparació de coberta del CEIP, 2a fase, amb un import certificat
de 68.464,00 €.
Es sol·liciten al Dept. de Treball i Indústria 2 subvencions per a nous jaciments d’ocupació
per Dinamització del Museu de les Papallones i Pla de Dinamització Turística.
Adjudicar directament, per raó de la quantia, la redacció de l’avantprojecte d’ampliació de
voreres al pont de la N-260 sobre el riu, amb les indicacions a seguir.
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 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, a excepció del punt 3 de l’acta d’ 11.3.2005, aprovació del projecte de
Rehabilitació del castell, el punt 2 de l’acta de 24.3.2005, pròrroga d’un crèdit de l’ICF, i 2 de
l’acta de 22.4.2005, sol·licitud d’un crèdit a Caixa de Catalunya, que s’aproven amb 7 vots a
favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Cases, i 1 en contra,
del senyor Díaz, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, i del punt 4
de l’acta de 22.4.2005, informe d’una granja ecològica, que s’aprova amb 6 vots a favor, dels
senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich , i 2 en contra, dels senyors Díaz
i Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació
En torn d’explicació de vot el senyor Díaz demana si es continuaran les obres d’urbanització del
carrer de la Palissa, al que l’Alcalde respon que es tracta d’un Pla Parcial en terrenys de titularitat
privada i que l’Ajuntament avança les obres necessàries per a la posada en marxa del nou Parc de
bombers, però només les imprescindibles, reclamant el senyor Díaz que els propietaris continuïn
la urbanització. El senyor Díaz finalitza reclamant que les actes de la Junta de Govern se li
entreguin abans del termini de 10 dies des de la data de la sessió.
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04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2005/2, amb un import total de 198.060,67 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que al
pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, 1 en
contra, del senyor Cases, i 1 abstenció, del senyor Díaz, dels 8 membres presents del total de 9
que formen la Corporació, el Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2005/2.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-8/04
XAVIER GASOL TURIAS – MUSEITZACIÓ DEL MUSEU DEL PASTOR
Exp. S-19/03 * Conveni 3/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Xavier Gasol Turias, mitjançant el qual es
formalitza l’aportació d’una bestreta per a la redacció del projecte de museització del Museu del
Pastor de Llessui, encarregat per l’empresa pública TRAGSA al senyor Gasol,
Amb els vots a favor dels 8 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
senyor Xavier Gasol Turias per a l’aportació d’una bestreta per a la redacció del projecte de
museització del Museu del Pastor de Llessui.
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.

FRANCESC BERTRAN CHAVALÍ – CAMÍ NATURAL A LES VERNEDES
Exp. E-20/02 * Conveni 7/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Francesc Bertran Chavalí, mitjançant el qual
es formalitzen els mutus acords per a la implementació d’un Camí Natural a les Vernedes,
mitjançant la cessió d’una porció de finca i altres acords,
Amb els vots a favor dels 8 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
senyor Francesc Bertran Chavalí per a la implementació d’un Camí Natural a les Vernedes.
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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.
El senyor Díaz sol·licita que es demani al senyor Bertran que solucioni el problema del seu
rec, atès que l’aigua sobrera s’entolla.

CENTRE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA – CURSOS CATALÀ ADULTS
Exp. S-3/05 * Conveni 11/2005
Vist el conveni signat amb el Centre de Normalització Lingüística, mitjançant el qual es
formalitza l’organització de cursos de català per a adults, i es determina l’aportació econòmica de
l’Ajuntament,
Amb els vots a favor dels 8 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 Centre de
Normalització Lingüística per a formalitzar l’organització de cursos de català per a adults.
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 – SOTERRAMENT DE LÍNIES AL C/ EMILI RIU
Exp. I-34/05 * Conveni 12/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’empresa Telefònica d’Espanya SAU, mitjançant el
qual es formalitzen els compromisos mutus per al soterrament de línies telefòniques al carrer
d’Emili Riu, al sector de la Palissa,
Amb els vots a favor dels 8 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 Telefònica d’Espanya SAU per a formalitzar els compromisos mutus per al
soterrament de línies telefòniques al carrer d’Emili Riu.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l’esmentat conveni, còpia del
qual s’adjunta a la present acta.

DEPT. D’INTERIOR – CESSIÓ DE TERRENY PER A PARC DE BOMBERS
Exp. M-18/02 * Conveni 13/2005
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Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’Hble. Consellera del Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el qual es formalitza la cessió gratuïta i indefinida d’un
terreny destinat a la ubicació del nou Parc de Bombers de Sort i a la urbanització del carrer,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en
contra, dels senyor Díaz i Cases, dels 8 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 d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a formalitzar la cessió gratuïta i
indefinida d’un terreny destinat a la ubicació del nou Parc de Bombers de Sort i a la
urbanització del carrer.
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.
Els senyors Díaz i Cases manifesten que el seu vot es coherent amb la seva postura
mantinguda al llarg del temps en relació a la ubicació del Parc de bombers nou.

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA – EXCAVACIÓ AL CASTELL
Exp. F-21/02 * Conveni 15/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant el
qual es formalitza l’execució del projecte d’excavació preventiva a la bestorre nord-est del castell
de Sort,
Amb els vots a favor dels 8 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
Universitat Autònoma de Barcelona per a formalitzar l’execució del projecte d’excavació
preventiva a la bestorre nord-est del castell 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.

POLIGONAL FORMS SL – CESSIÓ D’UN TERRENY A LA UA2
Exp. U-10/05 * Conveni 16/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Ferran Bargalló Bragulí, en nom de
l’empresa Poligonal Forms SL, mitjançant el qual es formalitza la cessió d’una porció de terreny
per incorporar-la a l’àmbit de la UA2,
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Amb els vots a favor dels 8 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 Poligonal Forms SL per a la cessió d’una porció de terreny per incorporar-la a
l’àmbit de la UA2.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l’esmentat conveni, còpia del
qual s’adjunta a la present acta.

IES DE SORT – FORMACIÓ PRÀCTICA EN CENTRES DE TREBALL
Exp. I-10/05 * Conveni 17/2005
Vist el conveni signat amb la Directora de l’Institut d’Ensenyament Secundari de Sort,
mitjançant el qual es formalitza la realització de pràctiques administratives d’un alumne de l’IES
a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 8 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’Institut
d’Ensenyament Secundari de Sort per a la realització de pràctiques administratives d’un
alumne de l’IES a les oficines municipals.
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 Escut i bandera municipals
Exp. G-33/03
Vist l’expedient instruït per l’Ajuntament en relació amb l’adopció de l’escut municipal,
adaptat al que es disposa al Decret 163/1991, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, en el que consta el tràmit d’exposició al
públic al Butlletí Oficial de la Província núm. 38, de 19 de març de 2005, i al tauler d’anuncis
municipals, sense que en el període d’exposició s’hagi presentat cap reclamació en contra,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Trametre l’expedient de modificació de l’escut municipal de Sort a la Direcció General
d’Administració Local, proposant l’adopció del següent escut:
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Escut caironat: d’or, una àliga bicèfala en repòs de sable bicoronada a l’antiga,
carregada al pit d’un escudet de gules amb tres palles d’or posades en banda. Per
timbre, una corona de comte.
2. Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local l’elaboració del projecte de
bandera municipal.
3. Aprovar la denominació de la vila de Sort com a Comtal vila de Sort.
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

07 Proposta de designació de Jutge de Pau substitut
Exp. I-43/05
Atès que el Jutge de Pau substitut de Sort, senyor Josep Rabasa Andorrà, va ser designat Jutge
titular, per la qual cosa el càrrec de substitut va quedar vacant,
Atès que durant el període d’exposició pública de la vacant no hi ha hagut cap candidat, per la
qual cosa i a instància de l’Administració de Justícia s’ha proposat a diverses persones que
presentessin la seva candidatura,
Atesa la proposta del grup municipal de CIU de proposar al TSJC la designació del Sr. Joan
Obiols Navarri, persona a la que es considera amb capacitat i que no té cap motiu
d’incompatibilitat per al desenvolupament de les funcions del càrrec,
Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i
1 en contra, del senyor Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació del Sr. Joan Obiols
Navarri com a Jutge de Pau suplent de Sort.
2. Notificar aquest acord al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Tremp.
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 manifesta que no ha tingut suficient informació.

08 Cessió de terrenys a la Generalitat de Catalunya, amb clàusules d’ús municipal
Exp. M-18/02, M-10/03
Atès que l’Ajuntament de Sort ha cedit a la Generalitat de Catalunya 2 terrenys destinats a
equipaments, al Departament d’Educació per a l’ampliació dels patis i la zona esportiva, i al
Departament d’Interior per a la construcció d’un nou parc de bombers, en el que s’inclou
també una zona esportiva,
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Atesa la necessitat d’instal·lacions esportives a la vila de Sort, de la que existeix una gran
mancança, i a proposta del Grup municipal de CiU, que indica que és convenient sol·licitar a
la Generalitat que es permeti la utilització per part del jovent del municipi de les pistes
esportives construïdes en terrenys cedits per l’Ajuntament, mitjançant la fórmula que es
consideri convenient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar als Departaments d’Educació i d’Interior de la Generalitat de Catalunya
l’autorització de la utilització de les pistes esportives construïdes en terrenys cedits per
l’Ajuntament, mitjançant la fórmula que es consideri jurídicament convenient.
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.

09 Text refós de les Normes subsidiàries de planejament
Exp. U-13/05
Vist el que es disposa a la disposició transitòria 4a de la Llei 10/2004, de modificació de la
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, per al foment de l’habitatge assequible, de la
sostenibilitat territorial i de l’autonomia local,
Vist el Text refós de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort, maig 2005,
que incorpora les modificacions vigents de les Normes,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i
1 en contra, del senyor Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Aprovar el Text refós de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort, maig
2005.
2. Trametre el Text a la Comissió territorial d’Urbanisme de Lleida, per a la seva publicació.
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 manifesta que no ha tingut suficient informació.

10 Modificació puntual de les Normes al sector industrial PP5 la Gissera
Exp. U-5/05
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Atès que el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort al sector industrial de La Gissera, redactat pels serveis tècnics municipals
per encàrrec de l’Ajuntament, ha estat aprovat inicialment pel Ple en sessió de 28 de febrer de
2005, i l’edicte corresponent ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis oficials de
l’Ajuntament, al BOP núm. 36, de 15.3.2005, i al Diari Segre de 12.3.2005 durant el termini
d’un mes, sense que s’hagin presentat al·legacions,
Atès que les administracions sectorials pertinents han emès informes favorables,
Vist el document tècnic de la modificació, text de juny de 2005, que incorpora les
prescripcions del Servei territorial de Lleida de la Direcció General d’Urbanisme de 15 d’abril
de 2005,
Vist el que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya, en relació
amb la tramitació de l’expedient,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en
contra, dels senyor Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament municipal de Sort al sector industrial de La Gissera.
2. Trametre l’expedient al Servei territorial de Lleida de la Direcció General d’Urbanisme
per a la seva 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.
En torn d’explicació de vot el senyor Cases manifesta que està en contra d’aquesta
modificació pel perill de que baixi tot, i el senyor Díaz que el grup de govern municipal ja fa
dies que ha perdut el rumb, atès que és incongruent dir que aquells sòls no són industrials i ara
tramitar-ne la modificació, al que el senyor Guiu replica que aquesta modificació de les
Normes es tramita per possibilitar la construcció d’una planta de transferència de residus
sòlids urbans, sense augmentar l’afectació al barranc, que no es tracta d’una indústria sinó
d’un servei que millorarà la qualitat de vida dels vilatans en incrementar la capacitat de
reciclatge.

11 Modificació puntual de les normes a Castellviny
Vist el document de Modificació de les normes subsidiàries de planejament al nucli de
Castellviny, redactat per l’arquitecte urbanista Ignasi Garcia Pastor per encàrrec de
l’Ajuntament, que té per objectiu la delimitació de l’enclavament de Castellviny com a nucli
urbà amb la incorporació al règim de sòl urbà no consolidat del municipi,
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Vist el que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya, 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 el vot a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament al nucli de Castellviny.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes, amb notificació individual als propietaris de finques incloses al nucli, a
l’efecte de presentació d’al·legacions.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord

12 Projecte de compensació bàsica de la UA2 Horts de Pietat Nord
Exp. U-10/05
Vist el document de Projecte de Compensació Bàsica de la Unitat d’Actuació UA2 Horts de
Pietat Nord, redactat per l’arquitecte Francesc Bascompte per encàrrec de l’empresa Poligonal
Forms SL,
Vist el que es disposa a l’article 113.2 de la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de
Catalunya, i disposicions concordants,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb el vot a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Projecte de Compensació Bàsica de la Unitat
d’Actuació UA2 Horts de Pietat Nord.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes, amb notificació individual als propietaris de finques incloses al nucli, a
l’efecte de presentació d’al·legacions.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord

13 Estudi de Detall a La Pollera, de Bernui
Exp. U-15/05
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Vist el document d’Estudi de Detall a l’anomenada finca anomenada La Pollera, de Bernui,
redactat per l’arquitecte Josep M. Sunyer Deu per encàrrec del promotor Albert Garrido Felip,
Vist el que es disposa als articles 128, 140.3 i 140.4 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament de planejament,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb el vot a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document d’Estudi de Detall a l’anomenada finca anomenada La
Pollera, de Bernui.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes a l’efecte de presentació d’al·legacions.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord

14 Estudi de Detall a l’Hort de Sibília, d’Olp
Exp. U-15/05
Vist el document d’Estudi de Detall a l’anomenada finca anomenada Hort de Sibília, d’Olp,
redactat per la arquitecte Rosa M. Ciutat Falcó per encàrrec del promotor Maria Canut Farré,
Vist el que es disposa als articles 128, 140.3 i 140.4 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny,
pel qual s’aprova el Reglament de planejament,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb el vot a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document d’Estudi de Detall a l’anomenada finca anomenada Hort
de Sibília, d’Olp.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes a l’efecte de presentació d’al·legacions.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord

15 Delegació al Consell Comarcal de la gestió dels rebuts de recollida d’escombraries
Exp. I-44/05
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Atès que el Consell Comarcal del Pallars Sobirà ha iniciat el procés de delegació de
competències municipals a la comarca, en matèria d’imposició, ordenació, gestió i recaptació
de la taxa per la recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i
assimilables, d’acord amb el que s’estableix als articles 31 i següents del Reglament del
Programa d’actuació comarcal del Pallars Sobirà, 106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i 7del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, que indica que aquest procediment permetrà
igualar els imports que es paguen per recollida domiciliària d’escombraries i vistos els
documents que consten en l’expedient,
Amb els 8 vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Delegar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, a l'empara del que s’estableix als articles
106.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 7 del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les facultats que aquest Ajuntament té
atribuïdes en matèria d’imposició, ordenació, gestió i recaptació dels ingressos de Dret
Públic relatius a la taxa del servei de recollida, transport i tractament de residus
municipals, domiciliaris i assimilables, incloses les d’aprovació de l’ordenança i dels
padrons fiscals corresponents, amb l'abast, el contingut, les condicions i la vigència que
s'estableixen en el present acord.
2. Contingut i abast de la delegació:
1) Elaborar i aprovar l’ordenança fiscal i els padrons fiscals corresponents.
2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut
o per liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents a la taxa
del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals, domiciliaris i
asimilables, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu
i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o
cobrament col·lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d'Entitats Col·laboradores
i establir els límits de la col·laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col·lectives o individuals en rebuts i en
liquidacions d'ingrés directe.
f) Dictar la providència de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest
acte administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i
en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
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j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes
les actuacions conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes,
de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l'adjudicació de finques al Consell Comarcal, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els registres públics.
3) Resoldre els recursos ordinaris contra els actes dictats en exercici de les potestats i
competències delegades.
3. Condicions de la delegació:
1) L'Ajuntament de Sort s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà pels conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà
s’atendrà a l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, així com a la normativa que en
matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà en ús de la seva potestat reglamentària prevista a l'article 106.2 de la Llei de
bases de règim local.
3) El Consell Comarcal del Pallars Sobirà destinarà la recaptació obtinguda al
finançament del servei de recollida, transport i tractament de residus municipals,
domiciliaris i assimilables.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Consell Comarcal.
5) S’autoritza expressament el Consell Comarcal del Pallars Sobirà per tal que pugui
delegar la recaptació de tributs, en període voluntari i/o executiu, en una altra
administració local.
6) El Consell Comarcal del Pallars Sobirà facilitarà a l’Ajuntament durant cada
exercici el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i
liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent
de cobrament.
- La llista individualitzada de totes les dates que s’hagin produït en el darrer
trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui
coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui
oportuns.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de
càrrec, de data o de pendent.
7) El Consell Comarcal del Pallars Sobirà resta rellevat de la prestació de fiances per a
respondre a la gestió recaptatòria, sens perjudici de les garanties que l'esmentat ens
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comarcal pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del
servei.
8) L’ajuntament s’obliga a col·laborar amb el Consell Comarcal en totes les fases del
procediment de recaptació i en especial a remetre al Consell Comarcal tota la
informació necessària per tal que el Consell Comarcal pugui elaborar i tenir actualitzat
el padró fiscal corresponent.
4. Entrada en vigor i termini de vigència: la present delegació entrarà en vigor una cop
acceptada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà. Això no obstant, la delegació de les
facultats de recaptació entrarà en vigor l'1 de gener de 2006 i estarà vigent fins al 31 de
desembre de 2006. Aquesta vigència restarà tàcitament prorrogada, per períodes de cinc
anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en contra,
comunicant-ho a l'altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització
o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.
5. Notificar aquests acords al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per tal que aquest
procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.
6. Una vegada acceptada la delegació pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, l’acord es
publicarà al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
7. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
En torn d’explicació de vot el senyor Cases manifesta que ell defensa la tradició d’abans,
quan a cada casa hi havia un femer on hi anava tot, i que ara que hi ha clavegueres s’haurien
de posar trituradores a totes les cases i llençar allí la brossa, al que el senyor Guiu replica que
el Departament de Medi Ambient no permetria una actuació d’aquest estil, però que el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà té previst de recolzar els pobles que acordin de fer
compostatge, que ho podran fer, però que els femers a l’aire lliure són il·legals.

16 Sol·licitud de subvencions del PUOS per obres d’emergència d’aigua
Exp. F-30/05
Vistos els projectes de Millora de la portada d’aigua potable al nucli de Pujalt i Millora de la
portada d’aigua potable i construcció d’un dipòsit regulador al nucli d’Olp, redactats per
l’arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart, amb imports totals d’execució de 34.694,05 i
147.501,50 € respectivament,
A proposta del Grup municipal de CiU, que esmenta que els nuclis situats a la part nord de la
comarca i vora el riu Noguera Pallaresa no tenen problemes de subministrament d’aigua, però
que a la zona central i sud moltes fonts s’han eixugat, cosa que ha afectat entre altres als
pobles esmentats, per la qual cosa existeix necessitat i urgència per a executar les esmentades
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obres, i atesa la normativa aplicable al desenvolupament del Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC),
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar els projectes de les obres de Millora de la portada d’aigua potable al nucli de
Pujalt i Millora de la portada d’aigua potable i construcció d’un dipòsit regulador al nucli
d’Olp, amb un import total d’execució de 34.694,05 i 147.501,50 € respectivament, que
hauran de seguir la tramitació reglamentària.
2. Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya la inclusió de les
obres de Millora de la portada d’aigua potable al nucli de Pujalt i Millora de la portada
d’aigua potable i construcció d’un dipòsit regulador al nucli d’Olp a les finançades amb
romanents del PUOSC.
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.

17 Aprofitaments forestals 2005
Exp. M-13/04
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. DARP 23/04)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments
de pastures corresponents a l’any 2005 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 de 73,40 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb 8 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich, Díaz i
Comes, i 1 en contra, del senyor Cases, dels 9 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 2003 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 DARP.
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
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(Exp. DARP 100/04)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments
de pastures corresponents a l’any 2005 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 d’ 73,00 €,
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 8 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich, Díaz i
Comes, i 1 en contra, del senyor Cases, dels 9 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
2003 de la CUP 185, “la Roques de la Bastida”, per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l’interessat, als veïns de la Bastida i a la secció d’Ordenació i
Gestió de Recursos Forestals del DARP.
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.

18 Certificats d’obres
Exp. F-7/03
Vist el certificat d’obres núm. 1 de l’obra de Construcció de la Biblioteca Comarcal de Sort,
redactada per l’arquitecte director de les obres, senyor Christian Lladós Gallart, amb un import
total certificat de 362.276,78 €,
Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Cases,
i 1 en contra, del senyor Díaz, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar el certificat d’obres 1 de l’obra de Construcció de la Biblioteca Comarcal de Sort,
amb un import total certificat de 362.276,78 €.
2. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

19 Pla municipal de protecció civil
Exp. C-11/05
Vistos els documents que formen el Pla de Protecció civil del municipi de Sort, redactat pels
serveis tècnics municipals amb l’assessorament tècnic pertinent,
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A proposta de la Comissió informativa de Governació, i vista la resta de documents que consten
a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Pla de Protecció Civil de Catalunya.
2. Trametre els documents que el formen a la Delegació territorial del Govern de la
Generalitat de Catalunya a Lleida.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

20 Afectació a la carretera LV-5222
Exp. F-47/04
Atès que les obres de millora de la xarxa d’aigua de Montardit de Dalt afecten la carretera
LV-5222, el titular de la qual és la Diputació de Lleida, amb un paral·lelisme de la canonada
entre els PK 4,468 i 4,552, i vistes les condicions per a l’autorització de les obres,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Acceptar la condició de precarietat de les obres del projecte de millora de la xarxa d’aigua
de Montardit de Dalt que afecten la carretera LV-5222, el titular de la qual és la Diputació
de Lleida, amb un paral·lelisme de la canonada entre els PK 4,468 i 4,552, dins la zona de
domini públic, que implica el compromís de modificar la instal·lació esmentada o
remoure-la de la seva ubicació prevista, com a conseqüència de qualsevol activitat, obra o
necessitat que sigui posada de manifest per l’organisme titular de la via, essent aquesta
modificació sufragada en la seva totalitat per l’Ajuntament de Sort o per l’entitat que en
futur es subrogui en el servei públic de subministrament d’aigua.
2. Sol·licitar a la Diputació de Lleida l’autorització de les referides obres, subjectes a la
relatada condició de precarietat.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

21 Registre municipal d’entitats
Exp. G-15/05
Vista la proposta redactada per la dinamitzadora cultural del Centre social Casa Xorret de
creació d’un Registre municipal d’entitats, per disposar d’informació de totes les entitats que
utilitzen el Centre social, siguin entitats legalment constituïdes o no,
Atès que a la documentació que es requerirà existeixen dades de caràcter personal,
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A proposta de la Comissió informativa de cultura i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la creació d’un Registre municipal d’entitats.
2. Aprovar el model d’inscripció, i les dades que hi ha de constar.
3. Donar compliment a les prescripcions de la legislació en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
4. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

22 Declaració sobre el Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Sort
Exp. I-45/05
L’Alcalde fa un record de la llarga reivindicació que l’Ajuntament de Sort ha mantingut per a
la recuperació del Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Sort, anul·lat per Decret de l’any 1965,
esmentant que els balanços migratoris han experimentat un canvi de signe, amb un augment
constant de la població durant els darrers anys, que de l’existència del Partit Judicial de Sort
encara es mantenen la Notaria i el Registre de la Propietat, que la restitució del Jutjat és un
dret històric que amb l’anterior Govern havia rebut un important recolzament amb el
reconeixement de la comarcalització de l’Administració de Justícia a Catalunya, i que els
ajuntaments de les Borges Blanques i de Sort estan fent un front comú per a la recuperació
dels respectius jutjats; també esmenta que ara és un moment crucial per a aquesta
reivindicació, que les 4 persones que han ocupat o ocupen l’Alcaldia de Sort van fer una
declaració en aquest sentit, i proposa al Ple de fer-la seva i que es proposi als 15 alcaldes del
Pallars Sobirà que la recolzin,
Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i
1 en contra, del senyor Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Adaptar com a pròpia la declaració signada pels senyors Agustí López i Pla, Alcalde actual
de Sort i que ho és des de l’any 1991, Francesc Rafel Rabasa, Alcalde de Sort entre els anys
1983 i 1991, Antoni Comes Solé, Alcalde de Sort entre els anys 1979 i 1983, Ramon Rafel
Salvat, Alcalde de Sort entre els anys 1969 i 1979, i Àngel Guiu Abella, President del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en la que en conclusió reclamen al Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri de Justícia la restitució del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció de Sort.
2. Proposar a tots els alcaldes del Pallars Sobirà que, previ acord adoptat pels respectius òrgans
municipals, recolzin amb la seva signatura la declaració esmentada al punt anterior
3. Notificar aquest acord al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri de Justícia.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
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necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En torn d’explicació de vot el senyor Díaz reclama que en aquest assumpte no passi com amb
l’Escola d’Idiomes, i el senyor Cases manifesta que ell té 25 anys d’experiència amb jutjats,
proposa que a Catalunya es posin bons jutges i que ell ha votat negativament per al·lèrgia
personal.

23 Mocions al Ple
Exp. G-2/05
SPF-PM – 25 ANIVERSARI DELS AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS
Es dóna compte de la moció presentada pel Grup municipal de SPF-PM en la que es fa un
resum dels 25 anys dels ajuntaments democràtics, s’hi proposa un decàleg de mesures per al
municipalisme del segle XXI i proposa al Ple recolzar la Carta de Vitòria, aprovada per la
Comissió Executiva i el Consell Federal de la FEMP en les seves reunions de 14 de desembre
de 2004,
Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina, Lluvich i Díaz, i
1 en contra, del senyor Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació,
el Ple ACORDA:
1. Recolzar la Carta de Vitòria, aprovada per la Comissió Executiva i el Consell Federal de
la FEMP.
2. Trametre aquest acord al President del govern d’Espanya i al President de la comunitat
autònoma de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

SPF-PM – ESTATUT I GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA
Es dóna compte de la moció presentada pel Grup municipal de SPF-PM sobre l’Estatut i els
governs locals de Catalunya, en la que s’esmenta la commemoració de la recuperació de les
institucions d’autogovern i dels ajuntaments democràtics, i que cal fer un salt en l’autogovern
de Catalunya davant el nou Estatut,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Demanar que al nou Estatut d’Autonomia de Catalunya:
a) Es reconegui que els ajuntaments i les diputacions (i en el futur els consells de
vegueria) són els governs locals de Catalunya, i que formen part del sistema
institucional propi de Catalunya, conjuntament amb els consells comarcals i les
altres entitas locals que es puguin crear.
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b) Garanteixi un nucli competencial propi als governs locals, atribucions que seran
exercides per aquestes entitats amb plena autonomia de govern i administració,
subjecte només a controls de constitucionalitat i de legalitat
c) Incorpori entre els seus principis el concepte de subsidiarietat en la regulació de les
relacions dels governs locals amb la Generalitat de Catalunya i els altres novells de
govern, D’acord amb el que s’estableix a la Constitució i a la Carta Europea
d’autonomia local, l’Estatut ha de garantir l’autonomia política i administrativa dels
governs locals.
d) Garanteixi la plena personalitat jurídica i capacitat dels municipis perquè, amb
autonomia, governin, exerceixin les competències d’ordenació, de gestió i de
resolució que tenen encomanades i defensin els interessos propis de les
col·lectivitats a les que representen.
e) Els governs locals han de disposar dels recursos necessaris per a exercir les funcions
que la llei els atribueix, amb uns estàndards de qualitat adequats a la naturalesa de
cada servei. Els ajuntaments també han de disposar dels recursos necessaris per
finançar la despesa vinculada als serveis que no els atribueixin les lleis i que
responguin a necessitats socials consolidades i no ateses per altres administracions.
L’administració competent assumirà el finançament d’aquests serveis, que a
Catalunya signifiquen al voltant del trenta per cent de la despesa dels ajuntaments.
Han de disposar de capacitat per regular les seves pròpies finances en el marc de la
llei. Aquesta capacitat inclou la potestat de fixar la quota o tipus de tributs locals
dins els límits establerts per la llei i la garantia d’autonomia en la seva gestió.
Han de disposar d’autonomia pressupostària i de despesa en l’aplicació dels seus
recursos, incloent les participacions que percebin a càrrec dels pressupostos d’altres
nivells de l’administració, dels qual poden disposar lliurement en l’exercici de les
competències. Les modificacions del marc normatiu,per altres administracions, que
disminueixin els ingressos tributaris locals hauran de contemplar la compensació
d’aquesta disminució.
f) L’Estatut ha de contemplar que els governs locals participin en els impostos, propis
o en règim de cessió, de la Generalitat. Aquesta participació haurà de ser de caràcter
incondicionat i consistirà en un percentatge del total dels seus ingressos i es regularà
mitjançant una llei del Parlament.
g) Per garantir l’equilibri pressupostari i la suficiència financera dels governs locals de
Catalunya, l’Estatut ha de garantir que qualsevol nova atribució de competències
que provingui de la Generalitat de Catalunya estigui acompanyada de l’assignació
dels recursos necessaris per al seu correcte finançament.
2. Trametre aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

SPF-PM – DECLARACIÓ DEL DIA DEL MUNICIPI
Es dóna compte de la moció presentada pel Grup municipal de SPF-PM en la que es proposa
declarar oficialment el dia 19 d’abril com a Da del Municipi, com a reconeixement a la
recuperació de la democràcia local i a la tasca feta pels governs municipals.
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Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Demanar la declaració oficial del dia 19 d’abril com a Da del Municipi.
2. Trametre aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

24 Assumptes de tràmit i administratius
PROLONGACIÓ DE LA LÍNIA FÈRRIA FINS A ESTERRI D’ÀNEU
Exp. E-2/05
Vist l’escrit tramés pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà en relació a l’acord adoptat pel
Consell d’Alcaldes en sessió de 20 de gener de 2005, en el que es demanen millores a la línia
ferroviària de Lleida a la Pobla de Segur i la seva prolongació fins a Esterri d’Àneu,
Atès que obert un torn de paraules el senyor Cases demana que la sol·licitud sigui que la línia
fèrria arribi a França, i el senyor Guiu indica que el Consell a més ha sol·licitat que es
prolongui ja el servei mitjançant autocars des de Sort, amb horaris adequats als enllaços que
cal fer,
A proposta de les Comissions informatives de comerç, d’indústria i de serveis municipals,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Recolzar la petició efectuada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà de millores a la línia
ferroviària de Lleida a la Pobla de Segur i la seva prolongació fins a Esterri d’Àneu.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

NOM DE MAGDALENA GIRALT A UN CARRER DE BARCELONA
Exp. I-19/05
Vist l’escrit del Centre Comarcal Lleidatà a Barcelona, en el que s’indica que el Centre ha
adreçat una carta a l’Ajuntament de Barcelona sol·licitant que es designi un carrer d’aquella
ciutat amb el nom de Magdalena Giralt, esposa que fou de Josep Moragues i Mas, darrer General
de l’exèrcit català i filla de Sort, que per raó d’aquest parentiu fou empresonada i hagué de
suportar que el seu marit fos perseguit, condemnat i executat i que el seu cap romangués exhibit
durant 12 anys dins una gàbia de ferro dalt del Portal de Mar de Barcelona amb un cartell que
volia ser alliçonador i per escarment de patriotes,
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Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar suport a la proposta presentada pel Centre Comarcal Lleidatà a l’Ajuntament de
Barcelona de donar el nom de Magdalena Giralt, esposa del General Josep Moragues, a un
carrer d’aquella ciutat.
2. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

25 Informes de l’Alcaldia
L’Alcalde informa al Ple que el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha
compromès una partida de 500.000 € per executar les obres d’ampliació de la vorera de la
carretera C-13 que encara falta, mitjançant un voladís, i que ho executaran en una sola fase,
licitant l’obra cap a l’octubre i fent l’obra entre gener i maig de 2006.
L’Alcalde informa al Ple que s’ha requerit als propietaris de Casa Joanetxic, o Joanxic, d’Olp, a
executar obres de manteniment de l’esmentat edifici, pel mal estat en què es troba i que, en cas
de no fer-ho, l’Ajuntament farà les obres com a mesura d’execució subsidiària.
L’Alcalde informa al Ple que s’han fet gestions per intentar agilitar el contenciós que mantenen
dos particulars per la titularitat de Casa Barber, o de Neus del Barber, situada al carrer Major,
núm. 12 de Sort, atès que fa 1 any que està pendent de sentència i l’estat de l’edifici empitjora
amb el temps i obliga periòdicament a efectuar noves actuacions per garantir la seguretat.
L’Alcalde informa al Ple que s’han matriculat 61 nens i nenes a la Llar d’Infants per al curs
2005-2006, i que es posarà en servei una quarta aula a la Llar d’Av. Diputació, 22, a més de les
tres que ja hi ha a Av. Diputació, 24. També informa que es preveu construir un nou edifici per a
menjador escolar en terrenys del CEIP de Sort i que l’actual menjador es destinarà a noves aules,
i que s’ha proposat ubicar al nou edifici una Llar d’Infants per a 82 nens amb 6 aules
desdoblades.
L’Alcalde informa al Ple que l’accés a Seurí per dalt està en molt mal estat, i que s’ha sol·licitat
al Consell Comarcal l’execució d’obres de millora i d’habilitació d’una zona d’aparcament, cosa
que es farà abans de final d’any, amb un pressupost de 120.000 € finançats amb càrrec al Pla
comarcal de camins.
L’Alcalde informa al Ple que està a exposició pública el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran,
document que a Sort va ser presentat pel Conseller Nadal del DPTOP, que actualment s’estan
estudiant les al·legacions a presentar i que es farà publicitat per tal que els interessats sàpiguen
que el podran consultar a les oficines municipals o a la pàgina web de l’Ajuntament.
L’Alcalde informa al Ple que, desprès d’un temps d’haver-se iniciat el debat sobre la capitalitat
de la Vegueria o regió de l’Alt Pirineu, i d’haver assegurat els Consellers Carretero i Saura que el
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Govern no ha adoptat encara cap decisió, el Pla Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, presentat a
Sort pel Conseller Nadal, preveu que 4 capitals comarcals experimentaran creixements, Sort
entre elles; que l’Ajuntament s’ha de moure, per evitar que les dos capitals més dèbils quedin
fora de joc, que considera preferible que hi hagi 1 o 5 capitals de vegueria, però no que hi hagi 3
capitals per a 5 comarques, i més considerant les males comunicacions existents entre elles.
Proposa que la Corporació manifesti formalment que si el Govern no accepten 5 capitals, que el
Pallars Sobirà no s’incorpori a la Vegueria de l’Alt Pirineu

26 Precs i preguntes
El senyor Díaz

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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