ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

26 de maig de 2014
de 21 00 h a 22 05 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-12/14
Ple 14/2

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. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Carles Vives Agurruza

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

(arriba al punt 4)

secretari

Excusen l’absència
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Miquel Tuneu García

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
Acords de la Junta de Govern
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Projecte d’urbanització del carrer dels Apartaments a Llessui
Modificació puntual de les Normes per canvi d’alineacions a la UA8 Salancons
Pressupost de 2014
Liquidació del pressupost i Compte General de 2013
Adjudicació d’aprofitaments de pastures
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11
12
13
14

Calendari laboral 2014 i Festes locals laborals per al 2015
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 27 de febrer de 2014, 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-2/14
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
21/14
25/02
22/14
27/02
23/14
07/03
24/14
11/03
25/14
13/03
26/14
17/03
27/14
19/03
28/14
20/03
29/14
25/03
30/14
27/03
31/14
28/03

Expedient

Assumpte

F-11/14

Aprova la liquidació del pressupost de 2013 de l’Ajuntament i els
Patronats Municipals Torrentill i de la Llar d’Infants
Llicència d’obres a Joan Obiols Navarri, per a reforma de 2 balcons al C.
Bonaventura Terrado, 7
Ordena a Miquel Rius SA la neteja de sediments del riu Noguera
Pallaresa a les Vernedes
Aprova una subvenció a Gabriel Lamora Rodríguez per al pagament de la
plusvàlua d’un pis objecte de dació en pagament
Autoritza a Partit Popular de Lleida l’ocupació de via pública al costat
dels tobogans per a informació política el 15 d’abril
Designa advocats d’ACM per comparèixer al Recurs 444/2013 interposat
per l’Estat contra l’aprovació de la Moció de Sobirania fiscal
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Aniceto Salvador Lara i Natividad Vargas Abreu
Autoritza a ERC l’ocupació de via pública al Pontet del Riuet per a
propaganda política l’1 d’abril
Llicència d’obres a Modesto Novensà, per a canvi de canaleres i pintar
façanes al Camí de l’Escorxador, 10
Autoritza a CDC l’ocupació de via pública al Pontet del Riuet per a
propaganda política el dia 15 d’abril
Llicència d’obres a Carles Salvadó Perisé, per a reforma d’un bany al
Paller de Casa Quet de Pujalt

O-10/14
C-11/13
A-14/14
A-2/14
I-46/13
S-32/14
A-2/14
O-13/14
A-2/14
O-14/14
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32/14
28/03
33/14
28/03
34/14
07/04
35/14
11/04
36/14
16/04
37/14
16/04
38/14
16/04
39/14
17/04
40/14
17/04
41/14
17/04
42/14
17/04
43/14
22/04
44/14
22/04
45/14
25/04
46/14
28/04
47/14
05/05
48/14
07/05
49/14
14/05
50/14
14/05
51/14
14/05
52/14
15/05
53/14
15/05

O-7/14
A-16/14
S-36/13
M-10/13
S-30/14
S-30/14
M-9/13
O-15/14
O-16/14
S-30/14
O-12/14
O-3/14
U-8/14
O-17/14
I-9/14
I-2/14
O-19/04
A-2/14
A-2/14
A-22/14
A-2/14
A-2/14

Llicència d’obres a Supermercats Pujol SA, per a l’ampliació d’un
supermercat a l’av. Generalitat, 15
Llicència d’activitats a Supermercats Pujol SA, per a l’ampliació de
peixateria en un supermercat a l’av. Generalitat, 15
Aprova el contracte amb Donec Perficiam per a representar l’obra
“Lliures o morts”, amb un import total de 1.694,00 € i entrades a 8,00 €
Ordena iniciar expedient d’investigació d’una finca a Casa Xamberg de
Llessui que consta com a vial públic
Autoritza a Alumnes de 6è de l’Escola de Sort l’ocupació de via pública
a l’Av. Comtes de Pallars per als dies 19 a 21 d’abril
Autoritza a Josep Solé l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 35, per la Diada de Sant Jordi
Ordena iniciar expedient de protecció de la legalitat urbanística per obres
sense llicència a Casa Tallada d’Olp, amb suspensió de les obres
Llicència d’obres a Explora Guies, per a instal·lació d’un rètol al carrer
Major, 1
Llicència d’obres a Francisco Tomàs Simon, per a reforma de cuina al
carrer de Lluís Companys, 3
Autoritza a + que Xuxes l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 35, per la Diada de Sant Jordi
Llicència d’obres a Ilerrating 2012 SL, per a la instal·lació d’un rètol al
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 18
Llicència d’obres a Antonio Navarro, per a construcció d’escullera i
accés a la finca Tros de Pompa de Sort
Atorga a l’Ajuntament llicència de parcel·lació per a la segregació d’una
porció de la finca Tarrobet per a l’ampliació de l’IES
Llicència d’obres a Carmen Ramos, per a la instal·lació de tres rètols al
C. Torrent de Pietat, 5
Autoritza la neteja de 3 camins del municipi de Sort a l’Associació Camí
Vell el 3 de maig
Baixa d’ofici al padró municipal d’habitants de Sort per caducitat de les
persones incloses al llistat 2014/2 de 18.11.2013
Llicència d’obres a Enric Rey Pau, per a condicionament de balcons al C.
Mayor, 41
Autoritza a Partit Popular de Lleida l’ocupació de via pública al costat
dels tobogans per a informació política el 20 de maig
Autoritza a CDC l’ocupació de via pública al costat del Pontet del Riuet
per a informació política el 20 de maig
Llicència d’activitat a Casa Badiot SCP, per a traspàs de titularitat
d’explotació ramadera bovina semi-extensiva a Borda Badiot
Autoritza a Multireferendum.cat l’ocupació de via pública al pontet del
Riuet per a informació política el 20 de maig
Autoritza a Multireferendum.cat l’ocupació de via pública davant
d’Ajuntament per a informació política el 25 de maig
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54/14
20/05
55/14
21/05
56/14
22/05

A-21/14
A-20/04
O-22/14

Llicència d’activitat a Raimon Monterde, per a traspàs de titularitat de
base d’esports d’aventura a l’Av. Generalitat, 58, bxs.
Llicència d’activitat a Albert Sánchez, per a Centre de reconeixements
mèdics de conductors al C. Torrent de Pietat, 6.
Llicència d’obres a Narcís Figueras, per a construcció d’un cobert
ramader a la Finca Murillo d’Enviny

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 21/14 a 56/14, i ratifica genèricament en tots
els seus termes, amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació, i expressament el 26/14.

03 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern 14 de març de 2014
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova la pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als
ens locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Junta de Govern 25 d’abril de 2014
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova l’adquisició directa d’una furgoneta marca Volkswaggen de segona ma, a
l’empresa Tallers Coromina SL, de Manlleu.
S’aprova la contractació amb el diari Ara, com a contracte menor, per publicar els
edictes i anuncis relatius a acords i actes que legalment correspon publicar en premsa.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.
En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Antoni de Pàdua Tomàs Roca.
04 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
GENCAT-ENS * FORMACIÓ PRÀCTICA DAVID GIL - PLANIFICACIÓ
Exp. I-15/14 * Conveni 5/2014
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Vist el conveni signat per la 2a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sort, senyora Imma
Gallardo Barceló, amb el senyor Joan Carles Farré Casal, en nom de l’Institut Hug Roger III en
la seva qualitat de director, i David Gil Ferrando, alumne de l’Institut, per formalitzar el Pla
d’activitats per a la formació pràctica del referit alumne,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’Institut Hug
Roger III i l’alumne David Gil Ferrando, mitjançant el qual es formalitza el Pla
d’activitats per a la formació pràctica del referit alumne a l’Institut 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.

GENCAT-ENS * FORMACIÓ PRÀCTICA DAVID GIL
Exp. I-15/14 * Conveni 6/2014
Vist el conveni signat amb la 2a tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sort, senyora Imma
Gallardo Barceló, amb la senyora Rosa Ramoneda Carrera en nom de l’Institut Hug Roger III, i
David Gil Ferrando, alumne de l’Institut, per formalitzar la realització de formació pràctica en
centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’Institut Hug
Roger III i David Gil Ferrando, mitjançant el qual es formalitza la realització de
formació pràctica d’aquest alumne en centres de treball 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.

ACREFA / TROS DE SORT * 9a MOSTRA DE FORMATGES ARTESANALS
Exp. S-27/14 * Conveni 7/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb els senyors Antoni Chueca, president de l’Associació
Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges Artesans (Acrefa), i Josep Font Canal,
president de Tros de Sort SL, que actuen en nom i representació de les respectives entitats, per
a formalitzar els mutus compromisos per a l’organització de la 9a Mostra de formatges artesans
de Catalunya a Sort,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
5
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ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort, l’Associació
Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatges Artesans (Acrefa), i Tros de Sort
SL, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a l’organització de la
9a Mostra de formatges artesans de Catalunya a Sort.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

GENCAT-TES * ESTACIÓ VIGILÀNCIA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Exp. S-5/14 * Conveni 8/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Santiago Vila Vicente, conseller de Territori
i Sostenibilitat, que actua en nom i representació del dit Departament, per a la col·laboració en
l’àmbit de la protecció del medi ambient atmosfèric mitjançant la vigilància dels nivells de
contaminació atmosfèrica, i per a formalitzar els mutus compromisos per a la posada en
funcionament d’uns estació sensora en terrenys de l’Escola de Piragüisme de Sort,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el Departament
de Territori i Sostenibilitat, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos
per a la posada en funcionament d’uns estació sensora dels nivells de contaminació
atmosfèrica en terrenys de l’Escola de Piragüisme 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.

NÚRIA MARSAL * URBANITZACIÓ PALLER DE COIXET DE LLESSUI
Exp. O-21/14 * Conveni 9/2014

Vist l’esborrany de conveni a signar amb la senyora Núria Marsal Pèriz, que actua en nom i
representació propis, per a formalitzar els mutus compromisos per a la realització de les obres
d’urbanització de la finca anomenada Paller de Casa Coixet de Llessui,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la senyora Núria
Marsal Pèriz, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a realitzar
les obres d’urbanització de la finca anomenada Paller de Casa Coixet 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
6
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del qual s’adjunta a la present acta.

05 Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Exp. U-9/11
Atès que el document de Text refós de desembre de 2011 de la Modificació puntual de les
Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d’Actuació
Urbanística PAU 8B (“Borda de Quico”), amb l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, redactat
pels serveis tècnics municipals per encàrrec de l’Ajuntament, va ser aprovat provisionalment
pel Ple de l’Ajuntament de Sort en sessió de 22 de desembre de 2011, després de la tramitació
reglamentària, i que el Text refós de febrer de 2013 de la referida Modificació puntual, amb la
Memòria ambiental, que incorporava les prescripcions de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida, el resultat de la informació pública i les consultes realitzades, va ser aprovat amb el
vistiplau del Ple de la Corporació municipal de Sort en sessió de 28 de març de 2013 i tramès a
la Comissió d’Urbanisme de Lleida, que en va formular al·legacions,
Vist el document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8B
(Borda de Quico), març 2014, redactat pels serveis tècnics municipals per encàrrec de
l’Ajuntament, que incorpora el resultat de les consideracions de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida expressades en sessió de 25 de juliol de 2013,
Vist el que es disposa als articles 85.3 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb la tramitació de
les figures de planejament urbanístic i la seva modificació, vista la documentació que consta a
l’expedient, i atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar el vistiplau al document tècnic del Text refós de la Modificació puntual de les
Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon
d’Actuació Urbanística PAU 8B (Borda de Quico).
2. Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

06 Projecte d’urbanització del carrer dels Apartaments a Llessui
Exp. O-18/14
Vist el projecte d’urbanització del carrer dels Apartaments de Llessui, març 2014, redactat pel
despatx d’arquitectura, enginyeria i urbanisme Valeri Consultors per encàrrec de Proens
7
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Promocions i Rehabilitacions SA, amb un import d’execució per contracta de 308.759,29 €,
que desenvolupa la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort per a la rectificació del traçat d’un carrer a Llessui,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres, i vista la documentació que
consta a l’expedient, i expressament el pertinent informe favorable de l’arquitecte municipal,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer dels Apartaments de Llessui,
març 2014, redactat pel despatx d’arquitectura, enginyeria i urbanisme Valeri
Consultors per encàrrec de Proens Promocions i Rehabilitacions SA, en les condicions i
amb els requisits que s’hi expressen.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició al públic d’acord amb el que es disposa als
articles 89.6 i 119.2 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei d’urbanisme, i 110.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

07 Modificació puntual de les Normes per canvi d’alineacions a la UA8 Salancons
Exp. U-12/12
Atès que el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament per al
reajustament dels límits de la zona verda del Polígon Industrial Els Salancons, promogut per
l’Ajuntament de Sort i redactat per les arquitectes senyores Natàlia Bellés i Juan i Marilú
Huamaní Huamaní, del despatx d’arquitectura Valeri Consultors Arquitectura Enginyeria
Urbanisme, que preveu la modificació de la delimitació de la zona verda de la UA8 en una
superfície de sòl de 88,07 m2, sense alteració de la superfície total de zona verda, ha estat
aprovat provisionalment pel Ple de l’Ajuntament de Sort en sessió de 24 de juliol de 2013,
Atès que l’Ajuntament de Sort, ha instància dels promotors, va sol·licitar el 31 de gener
d’enguany a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida la interrupció del termini de
tramitació de l’expedient, a l’efecte d’introduir al document una petita modificació no
substancial,
Vist el document de març 2014 de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament per al reajustament dels límits de la zona verda del Polígon Industrial Els
Salancons,(ajust no substancial), dels mateixos redactors,
Vist el que es disposa als articles 85.3 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb la tramitació de
les figures de planejament urbanístic i la seva modificació, vista la documentació que consta a
l’expedient, i atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme,
8
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Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document tècnic de març 2014 de la Modificació puntual
de les Normes subsidiàries de planejament per al reajustament dels límits de la zona
verda del Polígon Industrial Els Salancons,(ajust no substancial).
2. Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

08 Pressupost de 2014
Exp. F-64/13
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2014 de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals Torrentill i de la
Llar d’Infants, amb les correccions introduïdes al projecte aprovat inicialment sense
modificació dels imports totals, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
781.000,00 €
35.000,00 €
214.200,00 €
491.000,00 €
113.500,00 €
1,00 €
35.005,00 €
2,00 €
______________
TOTALS 1.669.708,00 €

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

DESPESES
530.000,00 €
620.000,00 €
4.600,00 €
371.900,00 €
47.306,00 €
84.500,00 €
______________
1.657.406,00 €

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

80.050,00 €
97.050,00 €
50,00 €
______________
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50,00 €
100,00 €
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TOTALS

177.150,00 €

177.150,00 €

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

151.001,00 €
______________
TOTALS
151.000,01 €

DESPESES
135.000,00 €
16.001,00 €
_____________
151.001,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS
151.000,00 €

DESPESES
151.000,00 €

Atès que el referit projecte de Pressupost va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
municipal en sessió de 27 de febrer de 2014, amb el dictamen favorable de la Comissió
especial de comptes, que l’Edicte corresponent ha estat publicat al tauler d’anuncis oficials de
l’Ajuntament el 29 de febrer de 2014, al web municipal de 10 de març de 2014 i al BOP núm.
47 de 10 de març de 2014, i que durant el termini estipulat d’exposició pública no s’ha
presentat cap al·legació,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 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 2014 de l’Ajuntament de Sort i
dels Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d’Infants.
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.
En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs indica que la rebaixa del pressupost representa
menys inversions, amb el que això representa per a l’economia a nivell municipal, al que
l’alcalde respon que l’absència pràcticament total de subvencions afegida a la baixada dels
ingressos ha portat a l’actual situació en què no es pot endegar quasi cap obra, afegint que,
junt amb una baixa morositat es manté la voluntat de prudència en la despesa per mantenir
equilibrats els comptes.

09 Liquidació del pressupost i Compte General de 2013
Exp. F-11/14
10
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COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2013
Atès que la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2013 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, que incorpora les modificacions
pressupostàries aprovades durant l’exercici i amb les correccions no substancials introduïdes
després de la fiscalització efectuada per l’empresa Absis, empresa gestora de l’aplicació
informàtica, liquidació 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, que presenten el següent resum:
•

AJUNTAMENT DE SORT

I) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

1
781.000,00
2
35.000,00
3
214.200,00
4
602.500,00
5
71.000,00
6
1,00
7
182.453,00
9
2,00
Total
1.886.156,00
DESPESES
CAPÍTOL

1
2
3
4
6
9
Total

CRÈDIT INIC.

596.260,00
530.000,00
20.000,00
166.000,00
207.597,80
355.000,00
1.874.857,80

MODIFICACIONS

105.000,00
0,00
0,00
130.560,56
10.000,00
0,00
60.978,99
0,00
306.539,55
MODIFICACIONS

30.687,11
257.274,58
0,00
121.126,61
-102.548,75
0,00
306.539,55

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

PREVISIÓ DEF.

DRETS RECON.

886.000,00
35.000,00
214.200,00
733.060,56
81.000,00
1,00
243.431,99
2,00
2.192.695,55

1.075.058,93
17.944,51
408.720,84
360.989,39
87.512,49
3.000,00
57.413,51
0,00
2.010.639,67

CRÈDITS DEF.

OBLIG. RECON.

626.947,11
787.274,58
20.000,00
287.126,61
105.049,05
355.000,00
2.181.397,35

585.335,02
776.614,81
13.087,61
246.767,47
97.757,25
146.920,34
1.866.574,46

PENDENT COBR.

0,00
0,00
192.668,35
0,00
54.852,40
0,00
1.575,00
0,00
249.095,75
PENDENT PAG.

0,00
130.367,48
0,00
10.162,50
40.941,51
0,00
181.563,45

5.846.560,16
5.835.814,54
10.745,62

III) COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
11

-202.651,31
198.415,61
15.073,28
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d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

0,00
10.745,62

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

2.010.639,67
1.866.574,46
0,00
144.065,21

V) ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
d) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

2.662.212,49
1.357.502,41
1.093.990,03
398.333,15
2.000.366,96

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

102.866,55
613.868,62
134.792,71
532.934,50

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"

I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

4
20.050,00
5
130.050,00
9
50,00
Total
150.150,00
DESPESES
CAP.

1
2
3
4
Total

CRÈDIT INIC.

100.000,00
50.000,00
50,00
100,00
150.150,00

MODIFICACIONS

103.126,61
0,00
0,00
103.126,61
MODIFICACIONS

4.285,00
15.715,00
0,00
0,00
20.000,00

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

PREVISIÓ DEF.

123.176,61
130.050,00
50,00
253.276,61
CRÈDITS DEF.

104.285,00
65.715,00
50,00
100,00
170.150,00

DRETS RECON.

PENDENT COBR.

118.098,48
31.848,47
0,00
149.946,95
OBLIG. RECON.

0,00
22.957,80
0,00
22.957,80
PENDENT PAG.

104.283,58
65.644,55
0,00
0,00
169.928,13

0,00
16.177,20
0,00
0,00
16.177,20

363.863,15
482.923,93
-119.060,77

COMPTE DE RESULTATS
12

PLE 2014-02 = 26 maig 2014.docx

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

-116.898,71
-2.162,06
0,00
0,00
-119.060,77

IV)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
V)
ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
d) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT
VI)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació
•

149.946,95
169.928,13
0,00
-19.981,18

1.337.999,95
259.958,07
20.251,83
1.097.345,49
948,22

95.951,46
19.380,75
0,00
-18.004,91

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS

I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2013
INGRESSOS
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

MODIFICACIONS

4
180.100,00
Total
180.100,00
DESPESES
CAPÍTOL

1
2
Total

PREVISIÓ INIC.

140.000,00
25.100,00
165.100,00

0,00
0,00
MODIFICACIONS

300,00
-300,00
0,00

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

PREVISIÓ DEF.

180.100,00
180.100,00
PREVISIÓ DEF.

140.300,00
24.800,00
165.100,00

DRETS RECON.

PENDENT COBR.

100.215,78
100.215,78
DRETS RECON.

0,00
0,00
PENDENT COBR.

139.078,46
12.215,28
151.293,74

0,00
1.697,34
1.697,34

9.252,86
60.330,82
-51.077,96

COMPTE DE RESULTATS
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a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

-51,077,96
0,00
0,00
0,00
-51,077,96

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

100.215,78
151.293,74
0,00
-51.077,96

V)
ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
d) Saldos de dubtós cobrament
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT
VI)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació
•

0,00
9.981,56
7.785,19
0,00
-2.196,37

0,00
8.045,31
0,00
0,00

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS

BALANÇ DE SITUACIÓ
Totals actiu

Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d’Infants
TOTAL
Totals passiu
Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d’Infants
TOTAL
BENEFICI TOTAL DE L’EXERCICI

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
Ajuntament
Patronat Municipal Torrentill
Patronat Municipal Llar d’Infants
RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

14

5.846.560,16
363.863,15
9.252,86
6.219.676,17
5.846.560,16
482.923,92
60.330,92
6.219.676,17
-159.393,11

144.065,21
-19.981,18
-51.077,96
73.006,07
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ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
Ajuntament
Patronat Municipal Torrentill
Patronat Municipal Llar d’Infants
RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

2.000.366,96
948,22
-2.196,40
1.999.118,81

Atès que aquest Compte general ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
municipal de Sort en sessió de 27 de febrer de 2014, 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 10 de març de 2014 i al BOP núm. 47 de 10 de
març de 2014; i que durant el termini d’exposició de 15 dies i 8 dies més no s’ha presentat
cap al·legació,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament en els termes i efectes previstos en la Llei d'hisendes locals
les modificacions de crèdits i 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.
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.

10 Adjudicació d’aprofitaments de pastures
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. PSO 23/14)

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 2014 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 un preu índex de 78,60 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 8 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 2014 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”,
per l’import de 78,60 €.
15
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2. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural 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 100/14)

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 2014 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, amb un preu base
de 82,00 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 8 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 2014 de la CUP 185, “la Roques de la Bastida”,
per l’import de 82,00 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural 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 55/14)

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 2014 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
adjudicar als veïns de Montardit l’aprofitament de llenya de coníferes per a ús veïnal amb un
pes de 40 Tm i un preu base de 200,00 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Notificar als veïns de Montardit de Baix l’adjudicació de l’aprofitament de llenya de
coníferes per a ús veïnal a la forest amb núm. d’elenc 329, anomenada “Bosc de
Casovall”, amb un pes de 40 Tm i un preu base de 200,00 €, import que haurà de ser
ingressat a les arques municipals.
16
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2. Ingressar l’import del preu base de l’adjudicació a favor del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya, un cop hagi estat abonat pels veïns, a l’efecte de l’emissió de la pertinent
autorització de l’aprofitament de la llenya adjudicada.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

11 Calendari laboral 2014 i Festes locals laborals per al 2015
CALENDARI LABORAL 2014
Exp. P-3/14
Atès que el calendari laboral del personal laboral municipal estableix un còmput de 226 dies,
superior als 221 que determina la legislació vigent en aquesta matèria,
Vista la proposta del personal municipal reunit en assemblea, de recuperar la diferència amb 3
dies de vacances i 2 d’assumptes personals,
A proposta de la Comissió informativa d’administració i règim interior,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la recuperació de 5 dies festius del calendari laboral del 2014 per al personal al
servei de la Corporació municipal de Sort, amb la següent distribució: 3 dies de
vacances i 2 d’assumptes personals.
2. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
FESTES LOCALS LABORALS DE L’ANY 2015
Exp. S-40/14
Vista l'Ordre EMO/133/2014, de 14 d’abril, del conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2014, que
disposa que el conseller fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
A proposta de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Proposar al conseller d’Empresa i Ocupació la fixació com a festes locals per a 2015 a tot el
municipi de Sort dels següents dies:
17 de febrer (Dimarts de Carnaval)
31 de juliol (vetlla de Sant Feliu, Patró de Sort)
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
17

PLE 2014-02 = 26 maig 2014.docx

d'aquest acord.

12 Mocions al Ple
Exp. G-1/14
Es presenten a la consideració del Ple les següents Mocions:
CONSELL D'ALCALDES * TRANSPORT SANITARI PROGRAMAT I URGENT
Exp. S-20/14
Vist l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Sobirà en relació amb el concurs de
transport sanitari, de sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que
s’unifiqui en un únic concurs públic la contractació del transport sanitari urgent i el no
urgent, que es garanteixi que el transport programat no urgent no quedi supeditat a les
necessitats del transport urgent, i que es mantingui com a lot únic tot l’Alt Pirineu, per
coherència amb la resta de serveis sanitaris, per la seva repercussió al territori i per garantir
el manteniment dels requisits que requereix el nostre territori,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Donar suport a l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Sobirà en relació
amb el concurs de transport sanitari, i sol·licitar al Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya que s’unifiqui en un únic concurs públic la contractació del
transport sanitari urgent i el no urgent, que es garanteixi que el transport programat
no urgent no quedi supeditat a les necessitats del transport urgent, i que es mantingui
com a lot únic tot l’Alt Pirineu, per coherència amb la resta de serveis sanitaris, per
la seva repercussió al territori i per garantir el manteniment dels requisits que
requereix el nostre territori, còpia del qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, als efectes que aquest
consideri adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CONSELL D'ALCALDES * TANCAMENT DE CONTROLS D’AGENTS RURALS
Exp. C-6/14
Vist l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Sobirà en relació amb la intenció del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de tancar
diversos Controls Territorials del Cos d’Agents Rurals, entre els quals el de Sort, per
manifestar a aquest Departament el seu total desacord amb aquest fet i per sol·licitar el
manteniment i el reforç, amb personal, mitjans i formació de tots els Controls Territorials,
com a eina fonamental per al desenvolupament de la feina que realitza el Cos d’Agents
Rurals amb garanties d’eficàcia, eficiència i seguretat,
18
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A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Donar suport a l’acord adoptat pel Consell d’Alcaldes del Pallars Sobirà en relació
amb la intenció del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural de tancar diversos Controls Territorials del Cos d’Agents Rurals, entre
els quals el de Sort, manifestant a aquest Departament el total desacord amb aquest
fet i sol·licitant el manteniment i el reforç, amb personal, mitjans i formació de tots
els Controls Territorials, com a eina fonamental per al desenvolupament de la feina
que realitza el Cos d’Agents Rurals amb garanties d’eficàcia, eficiència i seguretat,
còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, als efectes que aquest
consideri adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
AMM * IMPULS DE LES ZONES DE MUNTANYA
Exp. I-18/14
Vista la Moció proposada per l’Associació de Municipis de Muntanya en relació amb
l’enorme dificultat de les zones de muntanya del nostre país de mantenir nivells de població
viables i la pèrdua d’expectatives de desenvolupament i qualitat de vida, proposant al
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient la realització de polítiques efectives
de suport a l’agricultura, la ramaderia i l’activitat forestal per tal que resultin viables per a
les persones que hi viuen i als serveis que aquestes presten a la societat, implementant
mesures específiques a la PAC,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’Associació de Municipis de
Muntanya, per la qual s’insta al MAGRAMA i a les comunitats autònomes
representades a la conferència sectorial que l’acord marc de la PAC reculli mesures
pressupostàries específiques i impulsar la implementació de polítiques de muntanya,
còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis, als efectes que aquesta
consideri adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
SOM ESCOLA * CONTRA L'APLICACIÓ DE LA LLEI WERT
Exp. S-12/14
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Vista la Moció proposada per l’entitat SomEscola en relació amb la recentment aprovada
Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa, coneguda com a Llei Wert, per
rebutjar la seva aplicació i donar suport a la continuïtat del model lingüístic i curricular de
l’escola catalana, i per donar suport a Som Escola en la mobilització convocada per al 14 de
juny,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció proposada per l’entitat SomEscola en relació
amb la recentment aprovada Llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa,
còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’entitat SomEscola, als efectes que aquesta consideri
adients.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

13 Assumptes de tràmit i administratius
DEVOLUCIÓ D’UN AVAL A MOVIR30
Exp. F-23/11
Vist l’escrit de l’empresa Movir30, pel qual sol·licita la devolució de l’aval del Banco Caminos
SA amb núm. 623.467, per import de 16.249,78 €, dipositat per respondre de les seves
obligacions com a adjudicatari de les obres de Construcció d’una sala d’especejament multiespècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics annexes a
l’escorxador municipal de Sort, situades al terme municipal de Sort, comarca del Pallars Sobirà
(Lleida),
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres públiques, i amb la prevenció de
què a l’expedient no consten ni l’informe tècnic favorable a la devolució ni l’acta de recepció
definitiva un cop transcorregut el termini de garantia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la devolució a l’empresa Movir30 de l’aval del Banco Caminos
SA amb núm. 623.467, per import de 16.249,78 €, dipositat per respondre de les seves
obligacions com a adjudicatari de les obres de construcció d’una sala d’especejament
multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes cinegètics.
2. Sotmetre l’expedient a exposició al públic de la forma reglamentàriament establerta
durant el termini de 20 dies, a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que durant
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l’expressat termini no se’n presenti cap al·legació, l’acord d’aprovació quedarà elevat a
definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.
3. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.
INICI DE LA DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
Exp. E-14/14
L’alcalde informa al Ple de la necessitat de sospesar els avantatges i inconvenients de mantenir
l’activitat del Patronat Municipal Torrentill i d’avaluar l’oportunitat de dissoldre’l, atès que la
manca d’obres a executar per la manca de finançament derivada de la crisis econòmica
instal·lada a tots els nivells de les administracions públiques no permet optar a licitacions i, per
l’acurada gestió econòmica que ha acreditat en els darrers anys, executar obres en condicions
favorables per a les arques municipals, i que les dificultats de gestió administrativa que han
estat permanentment causa de disfuncions financeres; exposant que l’Ajuntament pot optar
directament per la dissolució del Patronat, per mantenir-lo en les actuals condicions de
funcionament o per deixar-lo sense activitat per tornar a activar-lo quan les circumstàncies o
permetin i ho facin aconsellable; indicant finalment que s’ha considerat el més convenient
reduir progressivament l’activitat del Patronat, fins a deixar-lo sense activitat a finals d’any i,
posteriorment, valorar els resultats,
Atès el resultat del debat que es produeix entre els regidors,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA donar-se per assabentat del pla per a reduir progressivament l’activitat del Patronat,
fins a deixar-lo sense activitat a finals d’any i, posteriorment, valorar els resultats.
SUPORT A LA CONSULTA SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA
Exp. S-34/14
Vist l’escrit de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya relatiu a la
necessitat de la corresponsabilitat de les institucions catalanes amb l’exercici del dret a decidir
el futur polític de Catalunya i el suport al referèndum que ha de tenir lloc el proper 9 de
novembre, al qual l’alcalde va respondre fent palès el suport total de l’Ajuntament de Sort a la
celebració d’una consulta legal sobre el futur polític de Catalunya,
Atesa la proposta del grup municipal de CiU,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Ratificar l’escrit de l’alcalde de Sort a la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de
Catalunya, i el ple suport de l’Ajuntament de Sort a la celebració d’una consulta legal
sobre el futur polític de Catalunya.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.
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EXPEDIENTS D’INVESTIGACIÓ DE FINQUES
Exp. M-9/13, M-10/13, M-8/14
Vistos els expedients instruïts per l’Ajuntament per a investigar la titularitat de les següents
finques que possiblement són de propietat municipal:
EXP.
BÉ INVESTIGAT
M-9/13 Antiga pista a Pujalt en el tram que passa a l’oest de Casa Tallada d’Olp
M-10/13 Antic camí de bast d’accés a Casa i era de Xamberg
M-8/14 Accés a Prat de Bàsques des del Camí de Pernui
Vist el que es disposa als articles 45 a 55 del Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals, en relació amb els expedients
d’investigació,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Sotmetre els expedients d’investigació que es relacionen al tràmit d’exposició pública
durant el termini de 15 dies, per tal que les persones interessades puguin examinar-los i
fer valdre els seus drets i fer les al·legacions que creguin oportunes.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

12 Precs i preguntes
No se’n formula cap.

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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