ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

14 de maig de 2013
de 21 00 h a 22 37 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-13/13
Ple 13/2

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Miquel Tuneu García (arriba al punt 5)
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde

secretari

Excusa l’absència
Sr. Eduard Faurat Prat

1r tinent d’alcalde

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

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP a Altron
Aprofitaments forestals 2013
Modificació d’ordenances municipals
Pressupost de l’exercici de 2013
Compte General de l’exercici de 2012
Subhasta de parcel·les de Borda de Paisan
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11 Mocions al Ple
12 Assumptes de tràmit i administratius
13 Precs i preguntes
Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de les actes de la sessió anterior, de 28 de febrer de 2013, que s'aprova
per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-7/13
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des
del darrer Ple:
Núm.
Data
17/13
15/02
18/13
01/03
19/13
05/03
20/13
08/03
21/13
12/03
22/13
12/03
23/13
13/03
24/13
14/03
25/13
15/03
26/13
18/03
27/13
18/03
28/13
19/03

Expedient
O-94/11
I-42/13
O-9/13
O-89/12
O-15/13
O-13/13
O-69/10
A-6/13
O-4/10
O-85/05
C-6/13
A-3/12

Assumpte
Llicència d’obres a Alina Calvo Carbajo, per a modificació de pressupost
de condicionament de local al C. Major, 46
Ordena la tramesa de l’expedient U-5/12 i personar-se al Recurs
contenciós administratiu 659/2012, instat per Joan Vidal Escoll
Llicència d’obres a Ramon Escolà, per a enderroc parcial d’un edifici al
C. Major, 36 # C. Mossèn Coy i Cotonat, 3
Llicència d’obres a Escalarre Rock Café, per a l’ instal·lació d’un tendal
a l’Av. Comtes de Pallars, 39
Llicència d’obres a Oriol Colomé, per a condicionament de local
comercial a l’Av.Verge de Montserrat, 4
Llicència d’obres a Míriam Prat Urbà, per a reforma d’una cuina al C.
Torrent de Pietat, 13
Llicència de 1a ocupació a Lourdes Mitjana del Rio, per a habitatge
unifamiliar a Casa Cortina de Llessui
Llicència d’activitat a M. Pilar Lamora Pons, per a traspàs de titularitat
del Saló de Bellesa El Cos a l’Av. Comtes de Pallars, 37
Autoritza a Obres Escur Sl la pròrroga de la llicència d’obres fins al 20
d’abril de 2015
Llicència de 1a ocupació a Rafael Solà López per a edifici plurifamiliar
de 4 habitatges a Casa i Paller de Bernat de Enviny
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
del dia 28 de març fins al dia 1 d’abril
Autoritzar al col·lectiu de transportistes de transport escolar a fer una
concentració el 20 de març a la plaça Caterina Albert
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29/13
19/03
30/13
19/03
31/13
19/03
32/13
19/03
33/13
21/03
34/13
26/03
35/13
26/03
36/13
03/04
37/13
03/04
38/13
04/04
39/13
15/04
40/13
15/04
41/13
15/04
42/13
15/04
43/13
15/04
44/13
15/04
45/13
15/04
46/13
15/04
47/13
15/04
48/13
15/04
49/13
15/04
50/13
15/04

O-53/12
O-93/12
O-3/13
O-16/13
O-98/06
F-21/12
O-19/13
A-12/13
C-5/13
A-9/13
A-11/13
A-16/13
O-4/13
A-13/13
O-23/13
O-22/13
O-21/13
S-32/13
S-32/13
S-32/13
S-32/13
S-32/13

Aprova bonificar la quota de l’ICIO de la llicència d’obres atorgada a
Xavier Orteu per reforma de llosat a l’Upla de Ramongàs, Sorre
Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, per a reforma de línia
aèria (FEC-67.232) al Polígon 4, Montardit de Baix
Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, per a reforma de línia
aèria (FEC-66.385) als Polígons 5 i 9, Altron/Llessui
Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, per a reforma de línia
aèria (FEC-67.233) al Polígon 2, la Bastida
Prorroga fins el 6.1.2015 la llicència d’obres de Miriam Mesegué per
construir un edifici unifamiliar a Borda d’Arnaldo 25
Ordena retornar l’aval de 1.474,62 € presentat per Feu Godoy Arquitectes
SLP per la redacció del projecte de Finalització de la Biblioteca
Llicència d’obres a Comunitat de Prop. Edif. Arquer, per a reparació i
manteniment de la façana a Av. Comtes de Pallars, 40
Llicència d’activitat a Oriol Colomé, per a botiga de material esportiu i
promoció d’activitats de riu a l’Av. Verge de Montserrat, 4
Ordena l’enderroc immediat d’un pany de paret a Casa Feliu de la
Bastida, per perill imminent de danys
Llicència d’activitat a Nova Inmo Sort SL, per a venda de productes de
pa, pastisseria i xarcuteria a l’Av. Comtes de Pallars, 24
Llicència d’activitat a Antonio Calvo Garcia, per a traspàs de titularitat
del bar El Corralet a l’av. Verge de Montserrat, 14, local
Assabentat del traspàs de llicència d’activitat de ramaderia extensiva de
Josep Joan Salvadó a Casa Solà SCP de Montardit de Dalt
Llicència d’obres a Nova Inmo Sort, Sl, per al condicionament d’un local
comercial i inst. de 2 rètols a l’av. Comtes de Pallars, 24, bxs.
Llicència de traspàs d’activitat de ramaderia semiextensiva de bestiar oví
i cabrum de Javier Subirà, de Seurí, a Casa Francesca SCP
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris de l’edifici Burrella per a
millores vàries a l’edifici
Llicència d’obres a Jaume Durano, per a reforçar un paret del soterrani al
C de Mig, 19
Llicència d’obres a Joan Obiols, per a refer la paret de tancament d’un
hort al camí de Pernui, s/n (pol. 1 parc. 389)
Autoritza a David Andorrà l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 32 per a una parada de contes i roses la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Emilio Monis l’ocupació de via pública als porxos de
Burrella, per a una parada d’artesania la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Miguel Àngel Vásquez l’ocupació de via pública a l’Av.
Comtes de Pallars per a una parada de llibres la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Josep Solé l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 35 per a una parada de llibres la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Alícia Rodríguez Bidondo l’ocupació de via pública a l’Av.
Comtes de Pallars, per a parada de llibres/artesania la Diada de S.Jordi
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51/13
16/04
52/13
16/04
53/13
16/04
54/13
16/04
55/13
17/04
56/13
17/04
57/13
17/04
58/13
17/04
59/13
17/04
60/13
19/04
61/13
22/04
62/13
22/04
63/13
22/04
64/13
22/04
65/13
22/04
66/13
23/04
67/13
23/04
68/13
24/04
69/13
24/04
70/13
03/05
71/13
06/05
72/13
06 /05

O-1/13
A-18/13
A-18/13
A-18/13
O-25/13
A-2/13
S-14/13
O-24/13
S-32/13
S-23/13
A-11/13
A-17/03
S-23/13
O-27/13
O-26/13
O-12/13
O-11/13
U-5/13
E-12/11
O-20/13
O-30/13
O-31/13

Llicència d’obres a Narcís Figueras, per a construcció d’un cobert a la
parcel·la 665 del polígon 4 d’Enviny
Llicència d’activitats a Manel Bernacho per a transport escolar, curs
2012-2013, amb itinerari Llarvén – M. de Dalt- Bressui – CEIP-IES Sort
Llicència d’activitat a Percot, SL, per a per a transport escolar, curs 20122013, amb itinerari Pujalt Pleta d’Olp – CEIP-IES Sort
Llicència d’activitat a Lluís Obiols Capdevila, per a transport escolar,
curs 2012-2013, amb itinerari Pujalt – Olp- Enviny- CEIP-IES Sort
Llicència d’obres a Carme Farrás, per a reconstrucció d’una paret a la
finca la Plana d’Olp
Autoritza a Pessets Hotel SL l’ocupació de via pública al C. Dr. Muxí i
Monroset, 3, per a terrassa de bar
Autoritza al Consell Comarcal l’ús de la pista davant del poliesportiu per
a un curs d’educació vial
Llicència d’obres a Àngel Sanmartí, per a millores a un llosat a Casa
Jantorre de Llessui
Autoritza als Alumnes de 4t d’ESO l’ocupació de via pública a l’Av.
Comtes de Pallars, per a parada de roses la Diada de Sant Jordi
Autoritza a la Candidatura d’UP l’ocupació de via pública a l’Av.
Comtes de Pallars per a una parada de llibres la Diada de Sant Jordi
Assabentat de llicència d’activitat de ramaderia de cabrum extensiva a
nom de Joana Arteaga Noé de Casa Carcanyol d’Enviny
Assabentat d‘ampliació de capacitat de l’explotació ramadera bovina
extensiva a nom de Ramaderia Forn SCP d’Olp
Autoritza a Silvia Frias l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, per a parada de productes diversos la Diada de Sant Jordi
Llicència d’obres a Lluís Capdevila, per a reforma d’un bany a l’Av.
Comtes de Pallars, 17
Llicència d’obres a Clara Ponsico, per a reforma d’una cuina al C. Dr.
Muxí i Monroset, 4, esc A, 1r 3a
Llicència d’obres a Marina Pujol, per a reforma d’un bany al C. Lluís
Companys, 4, 2n 1a
Llicència d’obres a Carles Selicke, per a reforma d’una quadra a Casa
Buraut de Bressui
Llicència de parcel·lació a Finques Pirineu SL, per a segregació de 3
porcions de la finca Tros de Pompa, de Sort
Acorda la resolució del conveni 9/2011, signat el 16.3.2011 amb IPM
Grup SAU i Ricardo Juanmartí per al dipòsit de graves
Llicència d’obres a Eugenio Gaspà, per a legalització de 2 habitatges a
Casa Moreta de Llessui
Llicència d’obres a Ctat. Prop. Sta. Anna, per a reparacions de façana al
C/ Dr. Muxí i Monroset, 5
Llicència d’obres a Carme Roig, per a l’enderroc d’una paret al Paller de
Casa Moriri d’Olp
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73/13
06/05
74/13
07/05
75/13
07/05
76/13
08/05
77/13
08/05

O-28/13
O-70/12
O-70/12
O-29/13
O-32/13

Llicència d’obres a Jaume Salvans, per a adequació de cuina i bany al
Ptge. Particular Pey, 2, 1r 1a
Llicència d’obres a Ctat. Prop. L’Orri B, per a instal·lació d’un ascensor
al Ptge. Riuet, 3
Autoritza a Ctat. Prop. L’Orri B l’ocupació de via pública al C. Professor
Fassmann davant edifici l’Orri per a instal·lació d’un contenidor de runa
Llicència d’obres a Leonor Pau Ramon, per a rebaix d’un terreny i
construcció d’un mur a l’Hort de Carrera de La Bastida
Llicència d’obres a Carme Roig, per a reconstrucció d’un tros de paret al
Prat de Farratge d’Olp

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 17/13 a 77/13, ratifica genèricament en
tots els seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen
la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.

03 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2013/2, amb un import total de 197.224,98 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que
al pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2013/2.

04 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
BADIOT INVERSIONS * LLOGUER DE PART D’UNA NAU INDUSTRIAL
Exp. M-1/12 * Conveni 1/2012
Vist el conveni signat amb Badiot Inversions SL per a formalitzar el lloguer de part d’una nau
al Polígon industrial Les Vernedes, atès que l’Ajuntament no disposa de locals per a magatzem,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3
abstencions, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10 membres presents del total d’11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i Badiot Inversions
SL, mitjançant el qual es formalitza el lloguer de part d’una nau al Polígon industrial
Les Vernedes.
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 * ASSITÈNCIA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL
Exp. C-6/13 * Conveni 7/2013
Vist el conveni signat l’ 1de març de 2013 pel president del Consell Comarcal del Pallars
Sobirà i el 1r tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sort, per a formalitzar la delegació per a la
implantació i execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca
del Pallars Sobirà,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la delegació per a la
implantació i execució del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la
comarca del Pallars Sobirà.
2. Facultar el 1r tinent d’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni,
còpia del qual s’adjunta a la present acta.

ASSOCIACIÓ ESPORTIVA PALLARS * MANTENIMENT D’UNA PÀGINA WEB
Exp. S-10/13 * Conveni 8/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Guillem Puras Castells, que actua en nom
de l’entitat Associació Esportiva Pallars (AEP), per a formalitzar les obligacions de cada part
per a l’actualització i manteniment de la pàgina web KayakSort.cat, com a eficaç mitjà de
promoció del piragüisme d’aigües braves i de la 50ena edició del Ral·li Internacional de
Piragüisme de la Noguera Pallaresa,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’Associació
Esportiva Pallars (AEP), per a formalitzar l’actualització i manteniment de la pàgina
web KayakSort.cat.
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.

RIU NOGUERA SL * VENDA DE GRAVES
Exp. M-6/13 * Conveni 9/2013
Vist el conveni signat 8 d’abril de 2013 amb el senyor Jaume Cervós Prilló, que actua en nom
de la raó social Riu Noguera SL en la seva condició d’administrador únic d’aquesta, per a
6

PLE 2013-02 = 14 maig 2013

formalitzar la venda de 2.500 m3 de graves cedits per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
com a producte del dragatge del riu Noguera Pallaresa, a canvi de la qual executarà obres de
reconstrucció del llosat del local social de la Bastida i de construcció d’un mur de contenció a
aquest nucli, pel mateix import,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
3. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i Riu Noguera SL,
per a formalitzar la venda de 2.500 m3 i l’execució d’obres com a compensació.
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.

AG.CAT.JOVENTUT / ESCOLA PIRAGÜISME * ADDENDA XANASCAT
Exp. S-16/13 * Conveni 10/2012
Vist l’esborrany d’addenda al conveni d’ 1 d’abril de 2010 d’adhesió Escola de Piragüisme
Sort SL a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), addenda a signar
pels senyors Toni Reig Casassas, que actua en nom de l’Agència Catalana de Joventut (ACJ)
en la seva qualitat de president del seu Consell d’administració, Llàtzer Sibís Goset, en nom de
l’Ajuntament de Sort en la seva qualitat d’alcalde, i Pau Clotet Riu, en nom de l’empresa
Escola de Piragüisme Sort SL en la seva qualitat d’administrador únic, per a formalitzar les
obligacions de cada part per a la participació de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els
programes promoguts per l’ACJ en el marc de XANASCAT,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3
abstencions, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10 membres presents del total d’11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’addenda al conveni d’ 1 d’abril de 2010 d’adhesió Escola de
Piragüisme Sort SL a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya
(XANASCAT), addenda a signar entre l’Ajuntament de Sort, l’Agència Catalana de
Joventut, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’empresa Escola de Piragüisme Sort
SL, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la participació
de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes promoguts per l’ACJ en el marc de
XANASCAT,.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentada addenda, còpia
de la qual s’adjunta a la present acta.

MARIA CAPELL PIÑOL * CESSIÓ D’UN TERRENY PER A ESTACIONAMENT
Exp. E-6/13 * Conveni 11/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb la senyora Maria Capell Piñol, per a formalitzar la
7
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cessió gratuïta a l’Ajuntament d’un terreny per a ser destinat a zona d’estacionament de
vehicles,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la senyora Maria
Capell Piñol, mitjançant el qual es formalitza la cessió gratuïta a l’Ajuntament d’un
terreny per a ser destinat a zona d’estacionament de vehicles.
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 / ENDESA * ELECTRIFICACIÓ SECTOR LA PALISA
Exp. U-27/04 * Conveni 12/2013
Vist el conveni signat el 7 de març de 2013 amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i
l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, per a formalitzar la cessió d’un terreny de
propietat municipal de 33 m2 de superfície, destinat a la col·locació d’un mòdul prefabricat
amb tots els elements propis d’un centre de transformació i l’electrificació del sector de la
Palissa,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà i l’empresa Endesa Distribución Eléctrica SLU, mitjançant
el qual es formalitza la cessió d’un terreny de propietat municipal destinat a la
col·locació d’un mòdul prefabricat per a centre de transformació.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

05 Modificació puntual de les NNSSP a Altron
Exp. U-7/09
Vist el document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament al nucli d’Altron, que inclou l’Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) i la
Memòria ambiental, redactat pels Serveis tècnics municipals i aprovat provisionalment pel Ple
de la Corporació municipal de Sort en sessió de 10 de novembre de 2012, document que
incorpora les prescripcions indicades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en la
seva sessió de 15 de novembre de 2012,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, de donar el vistiplau al referit Text
refós, i vista la documentació que consta a l’expedient,
8
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament al nucli d’Altron.
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva, si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

06 Aprofitaments forestals 2013
Exp. M-7/13
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. PSO 15/13)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a regular
l’execució dels aprofitaments de pastures corresponents a l’any 2013 a la forest amb núm.
d’elenc 124, anomenada “Bosc, Plans i Pelaguda”, de Montardit de Dalt, l’objecte de la qual
és la d’adjudicar un aprofitament de pastures per a ús veïnal per licitació per a 40 caps de
bestiar oví i 50 de bestiar boví, amb una taxació base de 98,01 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament per raó de la quantia al senyor Joan Salvadó Sabarich
l’aprofitament de pastures de l’any 2013 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”,
per l’import de 98,01 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural Forestals del
DAAM.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CUP 185 – ROQUES DE LA BASTIDA – PASTURES

(Exp. PSO 62/13)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments de pastures
corresponents a l’any 2013 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 102,39 €,
9
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Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament per raó de la quantia a la senyora Rosa Solanes Arnau
l’aprofitament de pastures de l’any 2013 de la CUP 185, “la Roques de la Bastida”,
per l’import de 102,39 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat, als veïns de la Bastida i a l’Àrea del Medi
Natural Forestals del DAAM.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

CUP 329 – BOSC DE CASOVALL – LLENYA

(Exp. PSO 554/13)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya per a regular l’execució de l’aprofitament de llenyes d’ús veïnal
corresponents a l’any 2013 a la forest amb núm. d’elenc 329, anomenada “Bosc de
Casovall”, de Montardit de Baix i de titularitat de la Generalitat, l’objecte de la qual és la
d’adjudicar la licitació de llenya de coníferes amb un pes de 40 Tm i un preu índex de
250,00 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Proposar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya l’adjudicació directa als veïns de Montardit de
Baix de l’aprofitament de llenyes d’ús veïnal de l’any 2013 de la CUP 329, “Bosc de
Casovall”, de Montardit de Baix, per l’import de 250,00 €.
2. Notificar aquest acord als veïns de Montardit de Baix i a l’Àrea del Medi Natural
Forestals del DAAM.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

08 Modificació d’ordenances municipals
Exp. F-12/13
Vista la proposta de la Comissió informativa d’hisenda per a la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública, de
l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ús i el lloguer d’instal·lacions i
materials municipals, i de l’Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment
de valor de terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua), per introduir l’exempció de la quota en
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les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment
limitatiu del domini que afectin al domicili habitual en els casos d’execució hipotecària,
aquesta a suggeriment del Síndic de greuges i en tant no es modifiqui la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals,
Vist 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, el Ple ACORDA,
1. Aprovar provisionalment, amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Gallardo, Anglada,
Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10
membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, la modificació de l’apartat 1
de l’article 6, quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per
la instal·lació de quioscos en la via pública que quedarà redactat de la següent manera:
““1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté per l’aplicació de la següent tarifa, per
quioscos dedicats a la venda de qualsevol mena de mercaderies:
Fins a 4 m2 al mes (o fraccions de superfície i temps)
150,00 €
Per cada m2 al mes de més (o fraccions de superf. i temps)
30,00 €
2. Aprovar provisionalment, amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació, la modificació que s’especifica de les següents ordenances
fiscals:
Ordenança fiscal núm. 15, reguladora de la taxa per l’ús i el lloguer
d’instal·lacions i materials municipals. Es modifiquen l’epígraf 2, Ús per a altres
activitats no esportives i esdeveniments, de l’apartat 1 de l’Article 5, al qual
s’afegeix un subepígraf IV - Entrades a museus municipals, i l’epígraf 3, i l’epígraf
3, Abonaments i descomptes, al qual s’afegeix un subepígraf, que quedaran redactats
de la següent manera:
2. ÚS PER A ALTRES ACTIVITATS NO ESPORTIVES I ESDEVENIMENTS
IV – Entrada a museus municipals
Per persona
a) Museu de les papallones de Catalunya a Pujalt
4,00 €
b) Museu-presó del Camí de la Llibertat
1,00 €
3. ABONAMENTS I DESCOMPTES
Entrades a museus municipals
Jubilats
Grups d’alumnes escolaritzats a Sort

50 %
50 %

Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de Impost sobre l'increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana, afegint un apartat 4 que quedarà redactat de la
següent manera:
““4. Mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, l'Ajuntament de Sort, en l’àmbit de les seves competències, suspèn
de forma immediata els processos derivats de liquidacions de plusvàlues per
transmissions d’immobles per dació en pagament o execucions hipotecàries, i
concedeix una subvenció equivalent a l’import de la quota de l’impost en les
transmissions de l’habitatge habitual del deutor, sempre que aquest sigui l’únic
11
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habitatge que tingui el transmetent i que la transmissió sigui com a conseqüència de
què el deutor no hagi pogut fer front al pagament del crèdit o préstec hipotecari per
circumstàncies sobrevingudes o alienes a la seva voluntat, i que la transmissió de
l’immoble hagi estat derivada d’un procediment d’execució hipotecària o que amb el
lliurament de l’habitatge al creditor hipotecari o a una filial del seu grup se saldi,
totalment o parcialment, el deute hipotecari pendent.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la subvenció a què es refereix aquest
apartat dins el termini que s’estableix a l’article 10 de la present ordenança per a
presentar la declaració, i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació
d’herència.””
3. Sotmetre els dos precedents acords d’aprovació provisional al tràmit d’exposició al
públic durant el termini de 30 dies, a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no
se’n presenti cap, l’acord d’aprovació provisional quedarà elevat a definitiu sense
necessitat d’adoptar-ne cap més.
4. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs demana que es tingui en compte la possibilitat de
fer descomptes a menors, per tal de fomentar l’ús de les instal·lacions esportives i de la pràctica
de l’esport en la infantesa i la joventut.,

08 Pressupost de l’exercici de 2013
Exp. F-21/12
Atès que el projecte de Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del personal i la
relació de llocs de treball per a l'exercici de 2013 de l’Ajuntament de Sort i dels Patronats
Municipals "Torrentill" i de la Llar d’Infants ha estat aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació municipal de Sort en sessió de 28 de febrer de 2013, previ informe favorable de
la Comissió especial de comptes, que l’Edicte corresponent ha estat exposat al públic al
tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al web municipal el 14 de març de 2013 i al BOP
núm. 59 de 10 d’abril de 2013, i que durant el termini d’exposició de 15 dies no s’ha
presentat cap al·legació,
Vistes les modificacions introduïdes d’ofici, per tal d’incorporar el programa d’inversions
amb finançament aprovat, informades favorablement pel Ple constituït en Comissió especial
de comptes, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5

INGRESSOS
781.000,00 €
35.000,00 €
214.200,00 €
602.500,00 €
71.000,00 €

DESPESES
596.260,00 €
530.000,00 €
20.000,00 €
166.000,00 €
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Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

1,00 €
182.453,00 €
2,00 €
______________
TOTALS 1.886.156,00 €

Superàvit inicial

207.597,80 €
355.000,00 €
______________
1.874.857,80 €

11.298,40 €

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS

DESPESES
100.000,00 €
50.000,00 €
50,00 €
100,00 €

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

20.050,00 €
130.050,00 €
50,00 €
______________
TOTALS
150.150,00 €

______________
150.150,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS

DESPESES
140.000,00 €
25.100,00 €

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

180.100,00 €
______________
TOTALS
180.100,00 €
Superàvit inicial

_____________
165.100,00 €

15.000,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS
60.000,00 €

DESPESES
60.000,00 €

Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i vistos els documents que consten a
l’expedient,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3
abstencions, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar definitivament el Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del
personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici de 2013 de l’Ajuntament de
Sort i dels Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d’Infants.
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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.

09 Compte General de l’exercici de 2012
Exp. F-2/13
Atès que l'expedient de suplement de crèdits 1/12 de diverses partides del pressupost de
despeses de 2012 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,
i que la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2012 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 25 de febrer de 2013,
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,
han estat aprovats inicialment pel Ple de la Corporació municipal de Sort en sessió de 28 de
febrer de 2013, previ informe favorable de la Comissió especial de comptes, que l’Edicte
corresponent ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al web
municipal el 14 de març de 2013 i al BOP núm. 59 de 10 d’abril de 2013, i que durant el
termini d’exposició de 15 dies i 8 dies més no s’ha presentat cap al·legació,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3
abstencions, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar definitivament l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/13, fent
aplicació de majors ingressos de partides d'ingressos.
2. Aprovar definitivamen en els termes i efectes previstos en la Llei d'hisendes locals
els Comptes generals de l'exercici de 2012 corresponents a l'Ajuntament de Sort i
als Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d'Infants.
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 Subhasta de parcel·les de Borda de Paisan
Exp. M-8/13
Vist el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir l’alienació pel sistema
de subhasta de tres 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 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir
l’alienació pel sistema de subhasta de tres 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 tres parcel·les, si bé condicionada al què
es disposa a l’article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya.
4. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

11 Mocions al Ple
Exp. G-1/13
MOCIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI HIPOTECÀRIA

Vista la Moció presentada per la Plataforma d’afectats per la hipoteca dels Pallars, en què
s’exposen les conseqüències de l’aplicació de la Llei hipotecària en l’actual situació de crisi
financera sobre les persones que no poden fer front a les hipoteques contretes abans de
l’esclat de la crisi, i arguments jurídics per a la modificació de l’esmentada Llei en base a
sentències i resolucions judicials que estableixen que l’adjudicació de l’habitatge pel banc
cancel·la la totalitat del préstec hipotecari, i a la presa en consideració de la Iniciativa
Legislativa Popular signada per més de 1.400.000 persones, que ha estat desnaturalitzada pel
Govern de l’Estat, i proposa que el Govern central aprovi una modificació de la
regularització hipotecària que inclogui la figura de la dació en pagament i altres mesures
relatives entre altres a la paralització de desnonaments i a posar pisos embargats i buits a
disposició de famílies desnonades,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada per la Plataforma d’afectats per la hipoteca dels Pallars,
instant al Govern de l’Estat a modificar la Llei hipotecària amb la finalitat de regular
la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments
per motius econòmics i garantir el dret a l’habitatge, còpia de la qual s’adjunta a la
present acta.
2. Notificar aquest acord a la Plataforma d’afectats per la hipoteca dels Pallars,
facultant-la per a trametre el present acord als organismes i institucions que
considerin oportú.
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

PLE 2013-02 = 14 maig 2013

MOCIÓ SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL DE CATALUNYA

Vistes la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i
presentada pel Grup municipal de CiU, en què es manifesta la voluntat del municipi de Sort
d’exercir la seva sobirania fiscal i iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al
pagament de l’IRPF i l’IVA d’aquest ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, i la
Moció aprovada per l’Ajuntament de Vic en el mateix sentit,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i presentada pel Grup municipal de CiU, en què es manifesta la voluntat del
municipi de Sort d’exercir la seva sobirania fiscal i iniciar els mecanismes necessaris
per tal de procedir al pagament de l’IRPF i l’IVA d’aquest ajuntament a l’Agència
Tributària de Catalunya, i la Moció aprovada per l’Ajuntament de Vic en el mateix
sentit, còpia de les quals s’adjunten a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya,
al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a
l’Associació de Municipis per la Independència.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ PER LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ I SUBDELEGACIONS DEL GOVERN

Vista la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i
presentada pel Grup municipal de CiU, en la qual es demana la supressió de la delegació del
govern espanyol a Catalunya, així com la de les subdelegacions que hi ha a Barcelona,
Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides de competències, es demana la
retirada de tots els processos contenciosos iniciats per aquells organismes contra acords
adoptats per ajuntaments catalans manifestants posicionaments polítics en matèries d’interès
general, i es demana respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la
seva cultura i els seus símbols,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i presentada pel Grup municipal de CiU, en la qual es demana la supressió de
la delegació del govern espanyol a Catalunya i de les subdelegacions a Barcelona,
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Girona, Lleida i Tarragona, es demana la retirada de tots els processos contenciosos
iniciats per aquells organismes contra acords adoptats per ajuntaments catalans
manifestants posicionaments polítics en matèries d’interès general, i es demana
respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura i
els seus símbols, còpia de les quals s’adjunten a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
facultant-la per a trametre el present acord als organismes i institucions que
considerin oportú.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE DIA DE SALUT MENTAL

Vista la Moció presentada per la regidora Dra. Concepció Ricart Aldomà, del Grup
municipal de PM-IpS, en què es proposa realitzar els tràmits necessaris per a crear un centre
de dia de salut mental, i per a l’organització d’una associació de voluntariat a Sort,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada per la regidora Dra. Concepció Ricart Aldomà, del
Grup municipal de PM-IpS, en què es proposa realitzar els tràmits necessaris per a
crear un centre de dia de salut mental, i per a l’organització d’una associació de
voluntariat a Sort, còpia de les quals s’adjunten a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la regidora Dra. Concepció Ricart Aldomà.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ PER A L’ALLIBERAMENT PRESOS POLÍTICS SAHRAUÍS

Vista la Moció proposada per la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de
Lleida i presentada pel Grup municipal de CiU, en què es demana entre altres
consideracions subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió del Consell de
Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la llibertat de tots els presos
polítics sahrauís,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada per la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments
Solidaris de Lleida i presentada pel Grup municipal de CiU, en què es demana entre
17

PLE 2013-02 = 14 maig 2013

altres consideracions subscriure el mandat del Parlament Europeu a la XXII sessió
del Consell de Drets Humans de Nacions Unides i exigir al regne del Marroc la
llibertat de tots els presos polítics sahrauís, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de
Lleida), facultant-la per a trametre el present acord als organismes i institucions que
considerin oportú.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

En aquest punt el senyor Antoni Tomàs Roca, portaveu del grup municipal de PM-IpS,
presenta dos mocions manuscrites que sol·licita siguin debatudes pel Ple. A proposta de
l’Alcalde i amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació el Ple acorda debatre les dos mocions presentades.

MOCIÓ PER AL TRASLLAT DE LA LLAR D’INFANTS AL COL·LEGI PÚBLIC

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de PM-IpS, en què es demana el trasllat de la
Llar d’Infants Els Malfargats al Col·legi Àngel Serafí Casanovas de Sort, aprofitant la
disminució d’inscripcions i pel millor aprofitament d’infraestructures,
Obert el debat, els senyors Tomàs i Ricart defensen la proposta de Moció en els termes que
consten a les consideracions, l’alcalde i la senyora Anglada manifesten que l’Ajuntament ja
ha treballat aquesta proposta amb el Departament d’Ensenyament, que ha indicat que pel
proper curs escolar no es podrà fer el trasllat però que es segueix la gestió, i la senyora
Gallardo remarca que al Col·legi es podran donar més serveis, com el de menjador,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de PM-IpS, en què es demana el
trasllat de la Llar d’Infants Els Malfargats al Col·legi Àngel Serafí Casanovas de
Sort, aprofitant la disminució d’inscripcions i pel millor aprofitament
d’infraestructures, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UN COS DE VIGILANTS MUNICIPALS

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de PM-IpS, en què es demana la creació d’un
cos de vigilants municipals per atendre les necessitats del municipi, amb la consegüent
creació de llocs de treball,
Obert el debat, el senyor Tomàs defensa la proposta de Moció en els termes que consten a
les consideracions, al que l’alcalde manifesta que no existeix consignació pressupostària per
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a la creació de noves places a la plantilla municipal, però que es compromet a estudiar la
proposta pels beneficis que podria comportar,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb 3 vots a favor, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, i 7 abstencions, dels senyors Sibís,
Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, dels 10 membres presents del total d’11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Tenir en consideració la Moció presentada pel Grup municipal de PM-IpS, en què es
demana la creació d’un cos de vigilants municipals per atendre les necessitats del
municipi, amb la consegüent creació de llocs de treball, còpia de la qual s’adjunta a la
present acta.
2. Mantenir contactes entre els grups municipals de CiU i de PM-IpS en ordre a
concretar les actuacions futures en aquesta matèria.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

12 Assumptes de tràmit i administratius
INFORMES DE MOROSITAT
Exp. F-44/13
Vist el que es disposa a la legislació vigent en matèria de l’obligació de pagament a proveïdors
en determinats terminis, i el reflex comptable en Informes de morositat,
Vistos els llistats redactats pels serveis administratius municipals, que contenen els informes de
morositat del 1r trimestre de l’exercici de 2013 corresponents a l’Ajuntament i als Patronats
Municipals Torrentill i de la Llar d’Infants,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar els informes de morositat del 1r trimestre de l’exercici de 2013 corresponents a
l’Ajuntament i als Patronats Municipals Torrentill i de la Llar d’Infants.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

En aquest punt s’absenta del Ple el senyor Josep M. Lluís, directament interessat en el punt següent.

CONDICIÓ DE PRECARIETAT EN LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISCINA
Exp. I-42/12
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Vista la sol·licitud del senyor Sergi Lluís Lladós de llicència d’obres per a la construcció d’una
piscina a la finca situada al carrer de les Neroses, núm. 1, de Sort,
Vist l’informe redactat per l’arquitecte municipal, que indica que la classificació urbanística de
la referida finca és la de sòl urbà, Unitat d’actuació UA6, Horts de Pietat, i que en aquest sòl
només es pot atorgar llicència d’obres d’acord amb el que es disposa a l’article 17 de la Llei
3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme, que modifica
l’article 54 de la Llei d’urbanisme, relatiu als usos provisionals del sòl, al que es disposa:
“Article 54. Procediment per a l’autorització d’usos provisionals del sòl i d’obres de
caràcter provisional.
1. Les sol·licituds d’autorització d’usos i obres provisionals a què fa referència
l’article 53.1, 2, 3 4 i 5 han de contenir, a més dels requisits exigits per la
legislació aplicable en matèria de procediment administratiu comú i en matèria de
règim local, els documents següents:
b) L’acceptació dels propietaris i els gestors o explotadors dels usos i les obres en
virtut del contracte d’arrendament o qualsevol altre negoci jurídic de cessar els
usos i de desmuntar o enderrocar les obres quan ho acordi l’administració
actuant, sense percebre indemnització per aquest concepte ni per la finalització
del contracte d’arrendament o de qualsevol altre negoci jurídic.
c) El compromís de les persones esmentades de reposar la situació alterada pels
usos i obres sol·licitats al seu estat originari.”
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, de sol·licitar al Registrador de la
Propietat de Sort la inscripció d’una càrrega sobre la finca consistent en la condició de
precarietat de la construcció de la piscina, de manera que en el futur desenvolupament del
sector no es contempli la percepció de cap indemnització per la reposició de la situació
alterada per la construcció de la piscina al seu estat originari mitjançant el seu enderroc, i
vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la condició de precarietat de la construcció de la piscina, de manera que en
el futur desenvolupament del sector no es contempli la percepció de cap
indemnització per la reposició de la situació alterada per la construcció de la piscina
al seu estat originari mitjançant el seu enderroc.
2. Notificar el present acord al senyor Sergi Lluís Lladós i al Registre de la Propietat de
Sort, als efectes de la pràctica de la pertinent anotació.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

En aquest punt es torna a incorporar al Ple el senyor Lluís.
12 Assumptes de tràmit i administratius
DEVOLUCIÓ D’UN AVAL DE MECANOVA SL
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Exp. F-58/06
Vista la sol·licitud presentada per l’empresa Mecanova SL de devolució del aval dipositat
per respondre de les seves obligacions derivades de l’adjudicació de les obres de Reforma de
l’escorxador i adaptació a la normativa vigent, 1a fase: carrileria,
Vist l’informe redactat per l’arquitecte municipal, que indica que la instal·lació de la
carrileria de l’escorxador va ser executada correctament i que el termini de garantia, per la
qual cosa es pot procedir a retornar l’aval, amb el procediment legalment establert,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar el procediment legalment previst per a la devolució del aval presentat com a
garantia en el concurs convocat per a l’adjudicació del treball.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord i l’efectiva devolució de l’aval dipositat per
l’empresa Mecanova SL per respondre de les seves obligacions derivades de
l’adjudicació de les obres de Reforma de l’escorxador i adaptació a la normativa
vigent, 1a fase: carrileria.

17 Precs i preguntes
L’alcalde informa al ple dels actes de celebració de la 50ena edició del Ral·li Internacional
de Piragüisme de la Noguera Pallaresa, que tindran lloc sense cap excés pressupostari però
amb el relleu que mereix un esdeveniment esportiu i cultural tan important per a la vila de
Sort, i convida al Grup municipal de PM-IpS, i a la població en general, a participar en
l’aportació d’idees i a visitar l’Arxiu Històric Comarcal, l’exposició que s’organitzarà, la
pàgina web específica, i tot allò que considerin oportú. El senyor Tomàs indica que estan
disposats a col·laborar i a aportar idees, i suggereix que els esforços que es fan s’haurien
d’encaminar cap a la creació d’un Museu de la piragua, avançant-se a iniciatives que s’han
començat a gestar a comarques veïnes, equipament que seria un referent per a l’esport
d’aigües braves. L’alcalde manifesta que ja s’ha començat a treballar en la idea de
transformar l’exposició temporal del 50è aniversari del Ral·li en una exposició permanent
del que han significat per a Sort 50 anys de piragüisme, que han afavorit un contacte molt
primerenc amb el turisme internacional i un desenvolupament que ens ha diferenciat d’altres
poblacions de dimensions similars, i demana al senyor Tomàs que quan ho considerin
oportú li proposin una data per a fer una reunió per tractar d’aquests assumptes.
El senyor Tomàs presenta un escrit en nom del Grup municipal de PM-IpS sobre el sentit
únic de circulació al carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, esmentant que es tracta d’una decisió
que crea conflictes a la gent i que en bona mesura ha estat influïda per la ubicació dels
Tallers Solanes, que el seu grup ha constatat que hi ha opinions contràries al previst sentit
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únic, i en aquest sentit demana que es respongui a la recollida de signatures en contra de la
senyalització del sentit únic de circulació a la plaça de Sant Eloi perquè hi ha un parc
infantil i amb el sentit únic els nens poden córrer perill en anar els cotxes més ràpids. La
senyora Gallardo replica que s’ha fet la comanda d’un senyal d’obligació de disminució de
velocitat per instal·lar-lo a la plaça de Sant Eloi, però que de tota manera les persones que en
són responsables han de controlar els nens, i que s’estan estudiant altres solucions, com la
construcció d’un pas de vianants elevat, tot i ser conscients de les limitacions de totes les
solucions. El senyor Tomàs es manifesta favorable al pas elevat i en contra de bandes
rugoses com les de la Bastida, que s’han mostrat ineficaces i han estat desmuntades per
desconeguts. El senyor alcalde conclou que ell és partidari dels passos zebra elevats, i que
en relació amb el carrer del Dr. Pol, s’ha optat per assenyalar el sentit únic no de forma
improvisada, després d’uns estudis realitzats per un gabinet d’especialistes en trànsit i
d’escoltar l’opinió dels veïns, amb la voluntat primordial de generar més places
d’aparcament que donin servei a la zona comercial del carrer Major i del propi carrer del Dr.
Pol, i de pacificar un trànsit que en ocasions presenta una conflictivitat derivada de l’estretor
de la xarxa viària en aquest sector.

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