ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

27 de gener de 2006
de 2200 h a 2400 h
Sala de Plens de l Ajuntament de Sort
extraordinari
G-2/06
Ple 06/02

Hi assisteixen
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu i Abella
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sr. Josep Cases Calvet
Sr. Rosendo Manrique Manrique

alcalde
1r tinent d alcalde
2n tinent d alcalde
regidor
regidor
regidor
secretari

Justifiquen la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha i Vivó
Sra. Eva Lluvich Segarra
Sra. Núria Comes i Pon

regidor
regidora
regidora

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
11
12
13
14
15

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Ordenació de la Plaça Major
Projecte de remodelació de l Escorxador Municipal
Ampliació del CAP a la primera planta
Pla Comarcal de Muntanya 2006-2010
Nou Casal de Gent Gran
Objectiu-2 (anualitat 2006): Passeig de la Cucut
PUOSC-RO/05: Millora portada aigua i construcció de dipòsit a Olp
Finançament de la Llar d Infants Els Malfargats
Projecte de recuperació de la memòria democràtica
Millora dels accessos a Montardit de Dalt

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Col·laboració amb el Parque Nacional de Sierra Nevada i Ajuntament de Bérchules
Projectes d obres municipals
Compte General de l Exercici 2004
Augment salarial 2006
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Assumptes d urgència
Informes de l Alcaldia
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l acta de la sessió anterior, de 12 de gener de 2006, en relació a la
qual el senyor Alcalde esmenta que el senyor Díaz ha demanat la modificació del punt desè de
la mateixa, que tracta la creació d un tanatori-sala de vetlla municipal.
El senyor Cases, per la seva banda, demana l anul·lació de tot el procediment alegant que no
es va respectar l horari prèviament anunciat, que no es va notificar el nou horari en el termini
marcat per la legislació vigent i que en conseqüència li va resultar impossible assistir-hi. El
senyor Alcalde replica que motius de força major coneguts pels regidors van obligar a aquest
canvi i que es va localitzar a tots els interessats per telèfon, cosa que no es va poder fer amb el
senyor Cases per trobar-se fora de cobertura.
Esmentades aquestes incidències, s aprova amb els vots favorables dels senyors López, Guiu,
Manrique, Pelegrina i Díaz, i el vot en contra del senyor Cases. El Senyor Alcalde ordena la
seva transcripció al Llibre d Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-1/05, G-12/06
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des del
darrer Ple:
- 155/05, de 7 de novembre (Exp. O-130/05), que atorga llicència d obres a la Comunitat de
Propietaris de l Edifici Burrella, per a reparació de la teulada i canaleres al Ptge. Santa Anna, 2
- 156/05, de 7 de novembre (Exp. O-104/05), que atorga llicència d obres a Karla Valdés Rivas,
per col·locació d un rètol aplacat a la façana d un edifici al carrer Major, 37
- 157/05, de 14 de novembre (Exp. I-45/05), que ordena la tramesa d expedient administratiu al
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida i la personació de l assessor jurídic de la Corporació
municipal de Sort en la causa del recurs contenciós-administratiu 587/2005 contra resolució de

l Ajuntament de Sort en matèria d urbanisme per denegació de llicència d obres, instat per Eva
Sapena Soler en nom de DEMOGAR 2003 SL
- 158/05, de 14 de novembre (Exp. O-129/05), que atorga llicència d obres a Joan Luque Sirera
per obertura d una rasa a la Plaça del Recer, a Montardit de Baix
- 159/05, de 14 de novembre (Exp. O-123/05), que atorga llicència d obres a Emili Coll Miguel
per pintar la façana de l edifici al carrer Major, 21
- 160/05, de 14 de novembre (Exp. O-118/05), que atorga llicència d obres a Carme Domingo
Molí per canvi de finestres al Passatge Santa Anna, 2, esc. C, 1r 2a
- 161/05, de 15 de novembre (Exp. S-1/05), que autoritza a Televisió de Catalunya SA la
col·locació de banderoles a faroles de la zona urbana de Sort
- 162/05, de 21 de novembre (Exp. O-103/03), que atorga llicència d obres a Joan Luque Sirera
per rehabilitació d interiors d un edifici a Casa Cases, de Montardit de Baix
- 163/05, de 22 de novembre (Exp. A-35/03), que atorga llicència a Joan Luque Sirera per
exercir l activitat de Casa de Pagès (ARI) i bar-restaurant a Casa Cases, de Montardit de Baix
- 164/05, de 22 de novembre (Exp. O-101/05), que atorga llicència d obres a Finques Pirineu SL
per reforma d un local a l Av. Generalitat, 1, bx
- 165/05, de 22 de novembre (Exp. A-54/05), que atorga llicència a Finques Pirineu SL per
exercir l activitat de serveis integrals immobiliaris a l Av. Generalitat, 1, bx
- 166/05, de 22 de novembre (Exp. O-72/04), que atorga llicència d obres a Francesc Valle
Montserrat i Margarita Barbal Ricote per reforma d un edifici aïllat a Casa Remunta, a Altron
- 167/05, de 22 de novembre (Exp. O-137/05), que atorga llicència d obres a la Comunitat de
Propietaris de l Edifici l Hostalet per reparació de la teulada i canaleres a l Av. Comtes del
Pallars, 38
- 168/05, de 23 de novembre (Exp. O-65/04), que autoritza a Oriol Ponsico Millat una ocupació
de via pública amb obres de construcció d un edifici plurifamiliar a la Plaça Sant Eloi
- 169/05, de 23 de novembre (Exp. A-3/03), que atorga llicència a Dolors Perramon Arcalís per
exercir l activitat de creació de 2 apartaments turístics als Coberts de Perramon, a Seurí
- 170/05, de 23 de novembre (Exp. A-67/05), que atorga traspàs de titularitat a Maria Carmen
Peiró Vila per exercir l activitat ramadera ovina a Casa Salvat, a Llessui
- 171/05, de 24 de novembre (Exp. U-24/05), que atorga llicència a Adelina Peroy Fornés per
divisió horitzontal en 5 entitats de Casa Peronés, a Llessui
- 172/05, de 28 de novembre (Exp. C-1/05.08), que autoritza ampliació de l horari de tancament
del local Cherokee Bar, de Sort, amb motiu de les festes de la Constitució i la Puríssima
- 173/05, de 29 de novembre (Exp. C-1/05.07), que autoritza ampliació de l horari de tancament
del local Bar la Llar, de Sort, amb motiu de les festes de la Constitució i la Puríssima
- 174/05, de 5 de desembre (Exp. C-5/05), que ordena la suspensió d activitats sense llicència al
senyor Jordi Baró Mentuy
- 175/05, de 7 de desembre (Exp. O-25/05), que atorga llicència d obres a Concepció Roqué Isús
per construcció d un edifici de 3 habitatges i 2 locals al carrer del Castell, 15
- 176/05, de 12 de desembre (Exp. A-65/05), que atorga llicència a Cristóbal Quirós Aguiar per
exercir l activitat de fabricació de pizzes per emportar a l Av. Comtes del Pallars, 5
- 177/05, de 12 de desembre (Exp. O-132/05), que atorga llicència d obres a Cristóbal Quirós
Aguiar per condicionament d un local i instal·lació de 2 rètols a l Av. Comtes del Pallars, 5
- 178/05, de 14 de desembre (Exp. U-23/05), que atorga llicència a Josep M. Torreguitart Pomés
per divisió horitzontal en 2 entitats del Restaurant Borda d Arnaldo, a Montardit de Baix

- 179/05, de 16 de desembre (Exp. O-131/05), que atorga llicència d obres a Maria Isús
Juanmartí per netejar i rejuntar parets a La Caseta, Casa Rispa, a Enviny
- 180/05, de 19 de desembre (Exp. P-4/05), d habilitació amb caràcter accidental i provisional de
Rosendo Manrique Manrique com a Secretari de l Ajuntament de Sort
- 181/05, de 20 de desembre (Exp. A-36/05), d atorgament d autorització sanitària de
funcionament de carnisseria a Comerç Giró
- 182/05, de 20 de desembre (Exp. A-7/05), d atorgament d autorització sanitària de
funcionament de carnisseria-cansaladeria a M. Isabel Domingo Molí
- 183/05, de 20 de desembre (Exp. A-8/05), d atorgament d autorització sanitària de
funcionament de carnisseria a Anna Andreva Baqueró
- 184/05, de 20 de desembre (Exp. A-6/05), d atorgament d autorització sanitària de
funcionament de carnisseria-xarcuteria a Carnisseria Pujol
- 185/05, de 20 de desembre (Exp. A-12/05), d atorgament d autorització sanitària de
funcionament de carnisseria-xarcuteria a Carns i Embotits Pallars Sobirà
- 186/05, de 20 de desembre (Exp. A-11/05), d atorgament d autorització sanitària de
funcionament de carnisseria-xarcuteria a Filiberto SL
- 187/05, de 27 de desembre (Exp. F-33/05), d aprovació de la liquidació del pressupost de
l exercici de 2004, a 31 de desembre, corresponent a l Ajuntament de Sort i als Patronats
Municipals Torrentill i de la Llar d Infants
- 188/05, de 28 de desembre (Exp. O-98/05), que atorga llicència d obres a Maria Dolors
Perramon Arcalís per reforma d un cobert al Magatzem de Terrabotella, a Seurí
- 189/05, de 28 de desembre (Exp. U-26/05), que atorga llicència de parcel·lació per segregació
d una finca a Casa Guisarda, de Llessui, a Conxita Mitjana del Rio
- 190/05, de 28 de desembre (Exp. O-138/05), que atorga llicència d obres a Joan Marco Vidal
per enrajolar cuina i bany a l Av. Diputació, 9, esc. B, bx 2a
- 191/05, de 29 de desembre (Exp. O-142/05), que atorga llicència d obres a Eduard Suárez i M.
Àngels Fábregas per enderroc d un edifici entre mitgeres a Casa Besan, a Olp
- 192/05, de 29 de desembre (Exp. O-136/05), que atorga llicència d obres a Eduard Suárez Just
per construcció d un habitatge unifamiliar a Casa Besan, a Olp
- 193/05, de 29 de desembre (Exp. O-34/04), que atorga llicència d obres a la Comunitat de
Propietaris de l Edifici Vora Riu per pintar la façana i canviar canaleres a l Av. Montserrat, 4-6
- 194/05, de 30 de desembre (Exp. C-1/05.08), que autoritza l ampliació de l horari de
tancament del local Cherokee Bar, de Sort, amb motiu de les festes de Cap d Any i de Reis
- 195/05, de 30 de desembre (Exp. C-1/05.07), que autoritza l ampliació de l horari de
tancament del local Bar la Llar, de Sort, amb motiu de les festes de Cap d Any i de Reis
- 1/06, de 9 de gener (Exp. O-141/05), que atorga llicència d obres a Pessets-Hotels SL per
reforma de 16 banys i 4 habitacions del 4t pis de l hotel a l Av. Diputació, 5
- 2/06, d 11 de gener (Exp. O-44/02), que atorga llicència de primera ocupació a Obres Escur,
SL, d edifici plurifamiliar de 6 habitatges al carrer Carles Pol i Aleu, 36
- 3/06, d 11 de gener (Exp. O-1/06), que atorga llicència d obres a Núria Franch Peró per
reforma d un bany al carrer Major, 41, 2n
- 4/06, d 11 de gener (Exp. O-140/05), que atorga llicència d obres a Eurocosmètics Segrià SL
per col·locació d un rètol aplacat a la façana d un edifici al carrer Major, 2, bx
- 5/06, d 11 de gener (Exp. A-69/05), que atorga llicència a Eurocosmètics Segrià SL per exercir
l activitat de venda de productes d estètica a la Plaça Major, 2, bx

- 6/06, de 12 de gener (Exp. O-145/05), que atorga llicència d obres a Xavier de Moner Canut
per divisió d una habitació per fer un any a Casa Cucat, a Olp
- 7/06, de 18 de gener (Exp. A-4/06), que autoritza a Autocars Mario SL el canvi de vehicle
d autotaxi, amb matrícula 1320 DHV, corresponent a la llicència municipal de taxi núm. 9
- 8/06, de 23 de gener (Exp. O-78/05), que atorga llicència d obres a Joan Lleonart Gasó per
construcció d una casa unifamiliar aïllada a la Urbanització Borda d Arnaldo, 37, a Montardit de
Baix
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 155/05 a 8/06. En aquest punt, el senyor Díaz
lamenta la incoació d un expedient de suspensió d activitats sense llicència al senyor Jordi Baró
Mentuy, a la qual cosa el Senyor Alcalde replica que hi ha competència amb una activitat
legalitzada i que compta amb llicència municipal. El senyor Cases, per la seva banda, demana la
dimissió del Senyor Alcalde.
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, 1 abstenció, del senyor
Díaz, i 1 vot en contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ratifica en tots els seus termes els que són objecte de ratificació.

03 Acords de la Junta de Govern Local
El Senyor Alcalde exposa davant del Ple que no s ha convocat a la Junta de Govern Local entre
l anterior Ple i aquest, motiu pel qual no procedeix prendre cap acord en aquest sentit i es passa a
debatre el punt següent.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2006/1, amb un import total de 284.181,50 ,
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 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, 1 vot en contra, del
senyor Cases, i 1 abstenció, del senyor Díaz, dels 6 membres presents del total de 9 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2006/1.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-23/06
ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA e-TRAM
Exp. E-3/06 * Conveni 7/2006

Vist l esborrany de conveni a signar amb el Consorci Administració Oberta de Catalunya
(AOC), mitjançant el qual es formalitza l adhesió de l Ajuntament de Sort a l e-TRAM, eina
tecnològica desenvolupada pel Consorci amb l objectiu d oferir a les entitats locals una solució
tecnològica i de gestió per promoure i facilitar la gestió per mitjans telemàtics d un conjunt de
tràmits i gestions municipals realitzades per ciutadans amb garanties jurídiques i de seguretat.
Amb els vots a favor dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i el vot en contra del
senyor Cases, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) per formalitzar l adhesió del primer
a l e-TRAM, eina tecnològica de gestió telemàtica adreçada als ciutadans.
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.

AUTO-TALLER SALA RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA
Exp. F-3/06
Vist el conveni signat amb el senyor Albert Sala Sellart, que actua en nom i representació de
l empresa Auto-Taller Sala SL, mitjançant el qual es formalitza la prestació del servei de retirada
de vehicles de la via pública (servei de grua municipal) de l any 2006, atès que és l únic taller del
municipi que disposa d un vehicle grua amb les característiques idònies.
Amb els vots a favor dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i el vot en contra del
senyor Cases, el Ple ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la raó social AutoTaller Sala SL per formalitzar la prestació del servei de retirada de vehicles de la via
pública (servei de grua municipal) per a l any 2006.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

06 Ordenació de la Plaça Major
Exp. E-10/05.01
El senyor Alcalde exposa davant els assistents al Ple les raons que han motivat la redacció del
projecte d ordenació viària de la Plaça Major de Sort. Els Serveis Tècnics de l Ajuntament de
Sort, assessorats per professionals externs coneixedors d experiències d altres indrets de
Catalunya, han iniciat el Pla de Dinamització Comercial de la vila de Sort, engegant
actuacions de renovació i ordenació de la localitat, entre les quals cal destacar senyalització
direccional i comercial, col·locació de mobiliari urbà, canvis de sentit en determinades vies,
conversió d espais en zones de vianants, creació de noves zones d aparcament, etcètera...

Centrant-nos en la Plaça Major, se n vol recuperar la condició d espai cívic i comercial i
potenciar la seva imatge com a espai central de la localitat i de gran atractiu turístic, amb els
objectius de convertir-lo en un espai lúdic i d esbarjo pels nens i nenes, espai de reunió de la
gent gran, nucli de l eix comercial, garantir la segurat viària dels vianants, millora de la
circulació dels serveis d emergència i simplificació de l organització d actes lúdics i culturals,
deixant de banda la imatge actual d aparcament desordenat de vehicles.
Per tal d aconseguir els objectius assenyalats, s ha creat una zona de càrrega i descàrrega de 4
places, utilitzables en un horari determinat, fora del qual podran ser utilitzades per a
l estacionament normal de vehicles; d aquesta regulació en són exclosos els vehicles
d emergència. Les infraccions a aquesta regulació seran sancionables pel Servei de Trànsit de
la Policia de la Generalitat (Mossos d Esquadra), d acord amb els termes del conveni signat a
l efecte el 22 de novembre de 2005. A més, s han establert alternatives a la càrrega i
descàrrega de mercaderies i d estacionament (pàrquing públic dels Til·lers).
Durant el període d exposició pública d aquest projecte s ha produït un debat d idees al poble,
del qual han sorgit al·legacions particulars i col·lectives. Pel que fa a aquestes darreres, s han
presentat una al·legació recolzada per trenta-set signatures en què es manifesta el desacord
amb aquesta actuació per considerar que la restricció d accés de vehicles a la Plaça Major
dificultaria notablement l activitat comercial, així com una segona al·legació, recolzada per
dos-cents noranta-dues signatures, en què es reclama que es prohibeixi l estacionament de
vehicles a la Plaça Major i que s hi restringeixi la circulació, proposant a més l adequació
d un espai de càrrega i descàrrega per a quatre vehicles amb temps limitat.
També s ha treballat durant aquest període amb entitats que hi podien estar interessades, com
ara l Associació de Comerciants, i s ha treballat en estreta col·laboració amb els Mossos
d Esquadra, ateses les seves obligacions al respecte, formalitzades mitjançant el conveni que
ja s ha esmentat.
S informa finalment que, prèvia aprovació pel Ple d aquest projecte, el dilluns següent es
donarà inici a un període transitori de vint dies en què els Mossos d Esquadra estendran els
avisos corresponents, que es faran efectius en finalitzar aquest període, per tal de familiaritzar
tots els interessats amb aquesta nova regulació. En tot cas, es fa menció a la necessitat de
compromís per part de tot el poble, veïns, entitats i autoritats, per tal de garantir l èxit
d aquesta iniciativa i recuperar el gaudi de la Plaça Major de Sort.
En aquest punt, el senyor Cases expressa el seu convenciment que l espai de la Plaça Major és
públic i que per tant tothom n ha de fer l ús que cregui convenient. Amb aquesta finalitat,
demana que es treguin les jardineres i que es retorni la Plaça Major al poble de Sort, que vol
una plaça neta i lliure. A més, denuncia que són parts afectades en aquest procés tant
l Alcalde com el primer i el segon tinents d Alcalde.
El senyor Alcalde replica l opinió del senyor Cases argumentant que no es pot aparcar a
qualsevol lloc de la Plaça Major, perquè això l enlletgeix i entorpeix el pas dels veïns. Amb
aquest projecte, es vol que la Plaça Major sigui un espai lúdic, cosa que ara sovint no és;

recorda també que els comerciants tindran accés a la Plaça per carregar i descarregar, això sí,
en l horari estipulat i per un temps limitat. Finalitza fent constar que, d uns anys ençà, no és
veí de la Plaça Major.
D acord amb tot l exposat, i atesa la proposta dels Serveis Tècnics en relació amb el projecte
d ordenació de la Plaça Major de Sort,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra
del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Projecte d ordenació viària de la Plaça Major de Sort, redactat pels
Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort, i fer-ne efectives les disposicions
contingudes al mateix a partir del dilluns següent a la celebració del Ple, dia 30 de
gener.
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.

07 Projecte de remodelació de l Escorxador Municipal
Exp. M-2/06
El senyor Alcalde exposa davant els assistents al Ple les modificacions en l Escorxador
Municipal, l activitat del qual es centra principalment a sacrificar i feinejar animals la carn dels
quals està destinada a consum humà, a què obliguen les noves directives europees referents a les
normes zoosanitàries que han de complir els equipaments implicats en el tractament de productes
carnis destinats al consum humà.
En aquest sentit, es preveu una actuació de remodelació a l Escorxador Municipal, amb una
despesa situada al voltant dels 120.000,00 euros, per tal d homologar les instal·lacions d acord
amb les directives de la Unió Europea. Aquesta remodelació adequa l Escorxador als requisits
que s exigeixen pel que fa al transport d animals vius a l Escorxador i per garantir la higiene en
el sacrifici, així com en tot allò que faci referència a l emmagatzematge i transport dels productes
elaborats i de les despulles animals.
En el període que ha seguit a la celebració del darrer Ple s ha treballat amb els carnissers del
municipi i dels municipis veïns, així com amb els restauradors, per tal d arribar a un acord pel
que fa a les mesures a prendre respecte a l adequació de l Escorxador, així com a la seva gestió
un cop aquesta actuació s hagi fet efectiva i es puguin iniciar les noves línies de treball i de
comercialització, per la qual cosa es preveu la creació d un consorci mixte amb la participació de
l Ajuntament i els empresaris. Es vol destacar especialment que amb aquesta adequació es
podran vendre els productes que surtin de l Escorxador Municipal arreu de Catalunya i del món,
mentre que fins ara la seva comercialització estava restringida a l àmbit comarcal.
En aquest punt intervé el senyor Díaz per expressar el seu convenciment que l Escorxador
Municipal és un bé comarcal i no un bé municipal, motiu pel qual demana una major implicació

en el projecte del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, ens que disposa d un elevat pressupost
amb el qual podria fer front al projecte d adequació. Tanmateix, n està segur de l èxit de la
iniciativa, que preveu similar als dels formatges elaborats per l empresa Tros de Sort.
El senyor Alcalde agraeix l interès del senyor Díaz per aquest projecte, i aprofita per informar
que a conseqüència de l entrada en vigor d aquesta normativa a la majoria de les comarques
només ha quedat un escorxador en actiu, tot i que en el cas del Pallars Sobirà, a més del de Sort,
també continua funcionant l escorxador d Esterri d Àneu.
El senyor Cases també intervé per recordar que fou amb el primer ajuntament democràtic amb
què es va iniciar la renovació de l Escorxador Municipal. A més, denuncia que no hi pot haver
indústria agroalimentària a menys de cent metres de l Escorxador.
D acord amb tot l exposat, i vista la proposta dels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort pel
que fa a l adequació de l Escorxador Municipal,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Projecte de reforma i adaptació a la normativa vigent de l Escorxador de
Sort, al Pallars Sobirà.
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.

08 Ampliació del CAP a la primera planta
Exp. S-35/03
El Senyor Alcalde resumeix als assistents al Ple els trets més significatius del projecte
d ampliació del Centre d Atenció Primària de Sort a la primera planta, fins el moment
desocupada. Aquesta actuació ha suposat un important esforç econòmic per l Ajuntament de
Sort, que ha hagut d avançar els fons necessaris per la seva execució, però un cop finalitzada farà
possible les guàrdies presencials de 24 hores de metges i infermeres, el trasllat de les
instal·lacions de Transport Sanitari de Catalunya (antiga Creu Roja, servei d emergències
sanitàries), i la prestació de nous serveis sanitaris com són ara radiologia, fisioteràpia o atenció
precoç... Per finalitzar aquest projecte només cal donar els últims retocs al pressupost.
D altra banda, s ha fet una separata del projecte amb la construcció de l ascensor, que es preveu
executar en un breu termini de temps.
Així, vist l exposat i examinada la proposta dels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:

1. Aprovar el Projecte tècnic de Ampliació del Centre d Atenció Primària a la 1a planta, i
sotmetre l a informació pública.
2. Aprovar el Plec de condicions econòmico-administratives que hauran de regir el concurs
per a la contractació de l obra Instal·lació d ascensor al Centre d Atenció Primària
(Sort) i sotmetre l a adjudicació directa i urgent pel procediment negociat, sense
publicitat.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

09 Pla Comarcal de Muntanya 2006-2010
Exp. F-1/06
La Llei 2/1983, d alta muntanya, preveu en el seu articulat la redacció de plans quinquennals
d actuació que comptaran amb el suport econòmic de la Generalitat de Catalunya mitjançant el
Consell General de Muntanya. Atès que ha finalitzat la vigència del darrer Pla Comarcal de
Muntanya, cal iniciar els treballs per l aprovació del següent, previst pels anys 2006-2010.
En aquest sentit, l Ajuntament de Sort ha preparat una relació d actuacions de les quals es
sol·licita la incorporació a aquest Pla Comarcal de Muntanya i que es llegeix davant del Ple:
PLA COMARCAL DE MUNTANYA 2006-2010
Relació d actuacions
ANUALITAT 2006
Accés rodat a Pernui DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Antic nucli habitat, actualment abandonat, sense accés rodat
Zona d aparcament a Altron DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Actuació necessària per ordenar el trànsit als petits pobles del municipi
Oficina de Treball de la Generalitat a Sort DEPARTAMENT DE TREBALL
L actual OTG de Tremp dóna servei a tres comarques alhora
Habilitació de l antic escorxador industrial com a indústria agroalimentària en règim
cooperatiu DEPARTAMENT D AGRICULTURA, RAMADERIA...
Actuació necessària per adaptar-se a la nova normativa europea
Ampliació del Parc Nacional d Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a l àmbit de
Serra de Rei DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
S han reconegut els valors naturals de la Serra de Rei, interès turístic
Travessia urbana de Montardit de Baix (Carretera N-260, control de velocitat i
enllumenat de regulació) DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL

Punt negre del trànsit al nostre municipi, amb risc habitual d accidents

Condicionament del Castell de Sort (2a fase) MINISTERIO DE FOMENTO
Finalització de l actuació de remodelació i habilitació de l antic Castell
Museu d Història Comtal del Pallars Sobirà DEPARTAMENT DE CULTURA
Equipament cultural de gran interès per recuperar la història de la comarca
Promoció d habitatges de protecció oficial (Borda de Paisan, polígon 2)
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Actuació d interés social, amb especial interès pels joves
Nova captació d aigua a Pujalt DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
La sequera dels darrers anys i l expansió dels nuclis comporta problemes de
subministrament
Creació del Centre Meteorològic de l Alt Pirineu
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Cal aprofitar i renovar les instal·lacions actuals, de gran interès científic
ANUALITAT 2007
Millora del traçat de la carretera LV-5222 DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tram Sort-Enviny, amb circulació diària de transports escolars, en mal estat
Jutjat de 1a Instància i Instrucció DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA
Recuperació de l històric Jutjat de Sort, anul·lat per decret del règim franquista
Reubicació de l estació base de TELEFONICA TELEFONICA SA
Existeixen fortes queixes veïnals per l acumulació d antenes
Nova seu de l Ajuntament de Sort DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Edifici antic i mal dimensionat per a les necessitats actuals de la població
Ampliació CEIP Àngel Serafí Casanovas DEPARTAMENT D EDUCACIÓ
Incorporació de 80 places de 0 a 3 anys per l increment demogràfic
2a Fase Polígon Industrial de Sort
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Més de 10 industrials sol·liciten noves parcel·les
Rotonda d accés a la N-260 MINISTERIO DE FOMENTO
Entrada a Sort des de la Seu, per donar servei al nou polígon industrial
Accés peatonal Sort La Bastida DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Recuperació dels antics camins, amb interés turístic i mediambiental

Eixamplament de les voreres del pont de la N-260 sobre el Noguera Pallaresa
MINISTERIO DE FOMENTO
No disposen d espai per a la circulació de cadires de rodes o cotxets
Aparcament de Bernui DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Actuació necessària per ordenar el trànsit als petits pobles del municipi
EDAR d Enviny DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
EDAR de Pujalt DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
EDAR de Sorre DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
Rehabilitació de l EDAR Sort DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Cal reduir l impacte paisatgístic d aquesta instal·lació
Xarxa de clavegueram de Bernui DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Avui dia les aigües residuals s aboquen a escletxes a la roca
ANUALITAT 2008
Remodelació Escola de Piragüisme CONSELL CATALÀ DE L ESPORT
Cal rehabilitar unes instal·lacions que els darrers anys han estat en desús
Defensa hidràulica a l àmbit Pavelló d Esports-Escola Piragüisme-EDAR
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Sector amb importants equipaments actualment desprotegits
2a Fase del Casal de Gent Gran DEPARTAMENT DE BENESTAR
Ampliació a la tercera planta, necessària pel progressiu envelliment de la població
Accés peatonal Sort Font de la Matraca - DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Donar seguretat vial a un itinerari de vianants molt utilitzat a la N-260
Pasarel·la peatonal i via ciclista Sort-Rialp
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Millora de les condicions turístiques i esportives al traçat de la C-13
Pasarel·la peatonal sobre el Noguera Pallaresa al Camp de Regates DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Accés a una nova trama urbana del poble i mirador sobre el Camp d Eslàlom
EDAR de Llarvent DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals

EDAR d Olp DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
Consultori mèdic a Llessui DEPARTAMENT DE SALUT
Necessari per a la població del nucli més habitat del terme municipal
ANUALITAT 2009
EDAR de Castellviny DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
Xarxa de clavegueram de Castellviny DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura avui dia inexistent en un poble amb possibilitats d expansió
ANUALITAT 2010
Hospital Comarcal del Pallars Sobirà DEPARTAMENT DE SALUT
Avenç en la comarcalització dels serveis sanitaris que no pot assumir el CAP
ANUALITAT PENDENT DE DEFINIR
Aparcament de Pujalt DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Actuació necessària per ordenar el trànsit als petits pobles del municipi
Aparcament d Enviny DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Actuació necessària per ordenar el trànsit als petits pobles del municipi
Habilitació del Camp de Tir DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Millora de les condicions esportives i adequació a la normativa vigent
3a Fase Camp de Regates de Sort - CONSELL CATALÀ DE L ESPORT
Prolongació de la infrastructura fins a l alçada de l EDAR de Sort
Pista d atletisme (Montardit de Baix) CONSELL CATALÀ DE L ESPORT
Equipament esportiu fins ara inexistent, descentralització de les estructures
EDAR de Montardit de Dalt DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
EDAR de Montardit de Baix DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Infraestructura necessària pel tractament de les aigües residuals
Refugi de muntanya a les antigues pistes de Llessui
- DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Conversió en refugi de muntanya de l antiga cafeteria de les pistes d esquí

Habilitació dels antics Estudis de Montardit de Dalt en local social
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió d un local de titularitat pública en centre d oci dels veïns
Habilitació dels antics Estudis de Sorre en local social
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió d un local de titularitat pública en centre d oci dels veïns
Habilitació dels antics Estudis d Altron en local social
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió d un local de titularitat pública en centre d oci dels veïns
Habilitació dels antics Estudis de Llessui en local social
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió d un local de titularitat pública en centre d oci dels veïns
Habilitació dels antics Estudis d Enviny en local social
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió d un local de titularitat pública en centre d oci dels veïns
Habilitació dels antics Estudis de Pujalt en local social
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió d un local de titularitat pública en centre d oci dels veïns
Remodelació de l antiga zona d acampada d Altron
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Conversió en zona d esbarjo d instal·lacions en desús i no adequades
Ampliació del Museu del Pastor als antics estudis de Llessui
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Equipament cultural amb important èxit de públic i que cal ampliar
Creació d un local social a La Bastida DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
Remodelació de l antic forn del poble en centre d oci dels veïns
Condicionament de la nova seu del Museu de les Papallones de Pujalt
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT
Cal condicionar un edifici de titularitat municipal per alliberar els antics Estudis
Construcció de Casal de Gent Jove a Sort
SECRETARIA GENERAL DE JOVENTUT
Les instal·lacions de Casa Xorret s han quedat petites, cal ampliar-les
Creació d una sala de vetlla tanatori comarcal
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ
El local més proper és a Tremp, quelcom força inconvenient per les famílies

Variant de Sort a les carreteres N-260 i C-13
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
Vials de titularitat estatal i autonòmica estrets i col·lapsats amb freqüència
Variant de Pujalt DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL
Alliberar de trànsit el centre històric d aquest poble del municipi
Reconeixement de la co-capitalitat a Sort de la Vegueria de l Alt Pirineu, amb la
ubicació a Sort de la cinquena part dels Serveis Territorials que corresponguin a la
descentralització de l aparell administratiu de la Generalitat.
GENERALITAT DE CATALUNYA
Reconeixement de la co-capitalitat a Sort de la Vegueria de l Alt Pirineu, fins a la
data integrada a la Diputació de Lleida, amb la ubicació a Sort de la cinquena part
de l aparell administratiu de la Diputació per gestió de serveis i competències
pròpies i assumides al territori de la Vegueria.
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
En aquest punt intervé el senyor Cases per sol·licitar la incorporació a aquesta relació la
construcció d una planta incineradora a Llavorsí i la renovació de les vies de comunicació amb
Tor, a la qual cosa el senyor López li replica que aquesta relació només pot incorporar actuacions
previstes al municipi de Sort.
El senyor Díaz, per la seva banda, sol·licita que la relació d actuacions es pengi a la web de
l Ajuntament de Sort, amb la intenció de posar-la a l abast de tothom i que els veïns del municipi
puguin dir-hi la seva per aquesta via.
Vist l exposat, i examinada la proposta de l Alcaldia de relació d actuacions a incorporar al Pla
Comarcal de Muntanya 2006-2010,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la relació d actuacions a incloure al Pla Comarcal de Muntanya 2006-2010 i
sotmetre-la a informació pública al taulell d anuncis oficials de l Ajuntament i a la seva
pàgina web, així com a la resta de mitjans que s escaiguin.
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 Nou Casal de Gent Gran
Exp. F-34/03
Es projecta traslladar el Casal de Gent Gran des de l edifici del fossar, que presenta problemes
molt importants d accessibilitat, cap a l antic Casal Republicà, al carrer Carles Pol i Aleu, una
ubicació cèntrica i a peu de carrer. Tot i que diversos canvis en l equip gestor del Departament

de Benestar i Família han endarrerit el moment d arribar a un consens en la definició de les línies
mestres d aquest projecte, ara hi ha acord al voltant d un projecte redactat pels Serveis Tècnics
de l Ajuntament de Sort el pressupost del qual es situa al voltant dels set-cents vint mil euros
(720.000,00 ), uns cent vint milions de les antigues pessetes.
Aquest projecte contempla l habilitació de la planta baixa i les plantes primera i segona; en
aquest moment no s actuaria a la tercera planta de l immoble en previsió dels usos que es puguin
donar en un futur i per no saturar de bon principi l espai disponible.
En aquest punt intervé el senyor Cases, que exposa que al seu parer la façana és massa estreta i
que no està clara la titularitat del local, que es podria atribuir a Esquerra Republicana de
Catalunya com a antic Casal Republicà. A més, recorda que el primer ajuntament democràtic va
preveure el Casal de Gent Gran i l Hospital Comarcal del Pallars Sobirà a l actual Residència, a
la vora de Can Josep, que caldria ampliar en alçada, construint nous pisos.
L Alcalde li replica que els jubilats no veuen bé de passar el pont sobre el Noguera Pallaresa per
accedir al Casal de Gent Gran, i que en el seu moment es va esmentar com a possibilitat ubicar
aquest equipament al Casal Parroquial, també prou cèntric però que no és de titularitat municipal.
Entre aquests darrers immobles, es considera el Casal Republicà com la millor opció entre les
plantejades. A més a més, es compta amb un informe favorable del Departament de Benestar i
Família a la proposta de l Ajuntament. Finalitza recordant al senyor Cases que la titularitat
municipal del Casal Republicà està prou clara, atès que l Ajuntament va comprar en el seu
moment l immoble en pública subhasta, de la qual hi ha prou constància documental.
El senyor Díaz també intervé per exposar els seus dubtes sobre la ubicació escollida, tot i
reconèixer el valor del consens amb les administracions implicades i els usuaris de l equipament.
Així, vista la proposta dels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort de construcció d un Casal de
Gent Gran,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Projecte de Construcció d un Casal de Gent Gran redactat pels Serveis
Tècnics de l Ajuntament 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.

11 Objectiu-2 (anualitat 2006): Passeig de la Cucut
Exp. F-44/05
S ha sol·licitat subvenció de la Unió Europea per les obres d urbanització del Camí dels
Mangraners i els voltants de l Esglèsia de Sort. Aquesta actuació permetrà alliberar l edifici de
l Esglèsia, com s ha fet amb l estació transformadora que s ha traslladat al carrer de Sant Ot, i

resoldre els problemes d humitats que s han vingut donant els darrers anys i que poden malmetre
l altar major. L objectiu final és crear un nou passeig urbà, l anomenat passeig de la Cucut, tot
recuperant també el camí dels Mangraners, que en l actualitat es troba en estat d abandonament.
La Direcció General d Administració Local ja ha comunicat a l Ajuntament la concessió
d aquesta subvenció, per un import de 80.000,00 , sobre un projecte redactat pels Serveis
Tècnics de l Ajuntament de Sort amb un import de 310.000,00 .
Així, amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra,
del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Acceptar la subvenció de 80.000,00
a l actuació Obres d urbanització camí
Mangraners i voltant Esglèsia atorgada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER) en la seva anualitat 2006.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

12 PUOSC-RO/05: Millora portada aigua i construcció de dipòsit a Olp
Exp. F-30/05
Al nucli d Olp existeix una greu mancança d aigua potable, agreujada per les condicions
climàtiques de sequera actualment existents; les fonts s estan eixugant com no s havia vist
mai fins ara. Amb aquesta actuació, redactada pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort i
que compta amb un import total d execució de 147.501,50 , es pretén garantir el
subministrament d aigua potable al nucli d Olp, tot construint un nou dipòsit regulador, de
força més capacitat que l actual, i millorant la portada d aigua; es preveu també comptar
d aquesta manera amb reserves d aigua en cas d incendi.
Per aquest motiu, s ha sol·licitat al Departament de Governació i Administracions Públiques
la incorporació d aquesta actuació al Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya, atès que s han
generat romanents de disponibilitat pressupostària en l anualitat 2005, sol·licitud que s ha
contestat de manera positiva, amb una aportació de 103.251,05 .
Així, amb 5 vots a favors, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en
contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Acceptar la subvenció de 103.251,05 a l actuació Millora de la portada d aigua i
construcció d un dipòsit regulador a Olp atorgada pel Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya dins del Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC).
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.

13 Finançament de la Llar d Infants Els Malfargats
Exp. F-41/05, Exp. F-47/05
L Alcalde exposa davant del Ple que s està tramitant amb el Departament d Educació de la
Generalitat la concessió d una subvenció per les despeses de manteniment de la Llar d Infants
els Malfargats en el curs 2005-2006, que d acord amb les informacions de què es disposa
ascendirà a un import de 1.800,00 per alumne matriculat, import que representa un augment
de gairebé el 64% per alumne matriculat, que ascendeixen a 54 en el curs que ens ocupa.
En paral·lel, l Ajuntament ha tramitat amb el Ministeri de Treball i Assumptes Socials una
subvenció de característiques similars, que es va sol·licitar per primera vegada en el moment
de l ampliació de l actual Llar d Infants, en el curs 2003-2004, i que s ha anat reiterant en els
cursos posteriors, amb un import que enguany ascendeix a 5.000,00 .
D aquesta manera, es preveu pel curs 2005-2006 una aportació total de 102.200,00 entre les
dues administracions implicades, import que suposa una millora molt important respecte les
aportacions d altres cursos, i que cal aprovar pel Ple de l Ajuntament.
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra,
del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Acceptar la subvenció de 97.200,00 atorgada pel Departament d Educació de la
Generalitat de Catalunya en concepte d aportació a les despeses de manteniment de les
Llars d Infants municipals en el curs 2005-2006.
2. Acceptar la subvenció de 5.000,00 atorgada pel Ministeri de Treball i Assumptes
Socials per mediació de la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat de
Catalunya en concepte d aportació a les despeses de manteniment de les Llars
d Infants municipals en el curs 2005-2006.
3. Facultar a l Alcalde l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que
siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

14 Projecte de recuperació de la memòria democràtica
Exp. F-8/06
El Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya ha
obert una línia d ajuts per finançar projectes adreçats a la recuperació de la memòria històrica
de la lluita per la democràcia durant el període comprés entre els anys 1931-1980; dins
d aquesta convocatòria, són objecte de subvenció les actuacions de recerca adreçades a la
reconstrucció de fets i processos relacionats amb la repressió de la dictadura, amb l exili, la
resistència i amb la realitat i la situació dels valors democràtics.

Per aquest motiu, l Ajuntament de Sort ha encarregat al senyor Josep Calvet, historiador, la
redacció d una memòria amb les actuacions d investigació previstes per enguany dins del
projecte El Camí de la Llibertat, que ja s està finançant amb fons de la Unió Europea en el
marc del programa INTERREG, i que es consideren prioritàries per a proveir de contingut el
Museu del Camí de la Llibertat, atès que el projecte museístic ha posat d evidència que el
museu no disposa de fons propis suficients per tal que serveixin de base per elaborar la
història central a recrear i permetin organitzar una exposició permanent. Per fer efectiva
aquesta tasca de recerca i investigació es preveu un pressupost de 19.100,00 .
Així, amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en
contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat
de Catalunya la concessió d una subvenció per finançar el projecte Recerca històrica i
investigació del Museu del Camí de la Llibertat, redactat pel senyor Josep Calvet i que
compta amb un pressupost de 19.100,00 .
2. Facultar a l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

15 Millora dels accessos a Montardit de Dalt
Exp. E-15/06
El nucli de Montardit de Dalt pateix greus problemes d accés de vehicles rodats, que afecten,
a més dels vehicles de mobilitat privada, als dels serveis d urgències: Bombers, Policia,
serveis sanitaris... En l actualitat, el poble compta amb dues entrades, una pública i l altra
privada. Ateses les dificultats de mobilitat de la via pública, s ha sol·licitat a la Diputació de
Lleida, titular de la carretera LV-5222, la millora de la vialitat, amb una actuació consistent a
eixamplar la cruïlla d entrada al poble i redibuixar el traçat per fer més senzill el trànsit i que
finançarà la mateixa Diputació de Lleida.
En aquest punt intervé el senyor Cases per esmentar el camí vell per sota de l Esglèsia com a
possible solució per resoldre els problemes esmentats, a la qual cosa replica el senyor Alcalde
que tot i que els veïns de la Mola van fer força pressió en el seu moment per regularitzar
aquest accés, la resta de veïns s hi van oposar perquè consideren que els terrenys són
inestables en aquest sector. El senyor Alcalde esmenta també que aquesta actuació no es
limitarà a actuar sobre el traçat del vial, sinó que també s il·luminarà tota l entrada al poble i
es construirà una zona d aparcament en línia, amb l objectiu tot plegat de donar una imatge
digna d aquesta entrada.
Així, amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en
contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:

1. Aprovar el projecte tècnic de Millora de la vialitat a la carretera LV-5222 en l accés a
Montardit de Dalt, redactat pels Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida.
2. Facultar a l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

16 Col·laboració amb el Parque Nacional de Sierra Nevada i Ajuntament de Bérchules
Exp. G-28/05
El senyor Alcalde esmenta, abans d introduir aquest punt, la presència a la taula de dos
companys regidors provinents del poble de Bérchules, que amb la seva arribada a Sort
marquen els cinquanta anys de convivència entre les dues poblacions.
Així, en el marc dels actes de celebració del 50è aniversari del Parc Nacional d Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, es va presentar l ocasió de contactar amb el Director del Parc
Nacional de Sierra Nevada, el senyor Javier Sánchez Gutiérrez, conversa en la qual va sorgir
la iniciativa d investigar la història de l emigració de Bérchules cap a Sort, tasca en la qual
poden col·laborar tots dos ajuntaments i que pot comptar amb el suport del Parc Nacional de
Sierra Nevada pel que fa al finançament.
Per aquest motiu, s ha sol·licitat a dos investigadors locals, la senyora Marta Lluvich i el
senyor Joan Ordi, la redacció d un avantprojecte d investigació històrica dels vincles entre les
localitats de Bérchules i Sort, que s ha sotmés a la consideració dels berchulanos que viuen
entre nosaltres, entre els quals els dos regidors esmentats al principi.
Per tant, amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en
contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l avantprojecte de Proposta d el·laboració d estudi i investigació històrica
dels vincles entre les localitats de los Bérchules i Sort, redactat per la senyora Marta
Lluvich i el senyor Joan Ordi.
2. Comunicar aquest acord als òrgans de direcció del Parc Nacional de Sierra Nevada,
així com a l Ajuntament de Bérchules.
3. Facultar a l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

17 Projectes d obres municipals
Exp. G-3/06
CONDICIONAMENT DE L ESTUDI DE SEURÍ COM A LOCAL SOCIAL
Exp. F-43/04
S exposa davant del Ple el contingut del projecte tècnic de l actuació de referència, redactat
pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort i que compta amb un pressupost de 66.611,84 ,

que permetrà la recuperació d aquest antic equipament municipal com a local social per ús
dels veïns de Seurí.
Vist el que es disposa a l article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el
Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa d Urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra,
del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l obra Condicionament de l estudi de Seurí com a
local social.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l efecte de presentació d al·legacions. Cas que durant el termini
d exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

URBANITZACIÓ DE BRESSUI
Exp. F-34/02
S exposa davant del Ple el contingut del projecte tècnic de l actuació de referència, redactat
pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort i que compta amb un pressupost de 55.808,27 ,
que permetrà millorar la imatge del poble de Bressui i el trànsit de vianants pels seus carrers.
En aquest punt del Ple intervé el senyor Díaz per sol·licitar que en aquesta actuació es
mantingui el tipus d urbanització i de pavimentació dels carrers. També intervé el senyor
Cases per preguntar qui es considera responsable de l enfonsament de Bressui, a la qual cosa
replica el senyor Alcalde que, pel que fa al moviment geològic que va ocasionar el
desplaçament temporal de les famílies que hi viuen, durant força temps no hi va haver
resposta del Ministeri de Foment, però que finalment, a les darreries del mandat del senyor
Josep Borrell, es va assignar un pressupost de sis-cents milions de les antigues pessetes a les
obres d estabilització del talús i de rehabilitació de les vivendes, actuació que va licitar el
mateix Ministeri. Tanmateix, arran dels successos del barri del Carmel, a Barcelona, els veïns
de Bressui van sol·licitar revisar el control dels aparells de medició i dels pous de drenatge,
actuació que correspon als tècnics del CEDEX. El senyor Cases intervé finalment per
expressar que al seu parer, i ateses les circumstàncies, no es poden atorgar llicències d obra al
poble de Bressui.
Dit això, vist el que es disposa a l article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals, i a l article 152.1.a) del text

refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat per RDL 2/2000, de 16 de
juny, i vista la documentació que consta a l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d Urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra,
del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l obra Urbanització dels carrers de Bressui.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l efecte de presentació d al·legacions. Cas que durant el termini
d exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
3. Aprovar l execució de les obres d Urbanització dels carrers de Bressui pel sistema
d administració directa, designant a tal efecte com a director facultatiu de les obres
l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
4. Imputar la despesa de 55.808,27 a la partida 4-631 del pressupost vigent
5. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

18 Compte General de l Exercici 2004
Exp. F-33/05
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/04
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/04 de diverses partides del pressupost de despeses de
2004 fent aplicació de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de partides
d'ingressos, que proposa l'Alcaldia, amb l'informe previ d Intervenció, que presenta les següents
modificacions de previsions i de crèdits:

AJUNTAMENT DE SORT
CONCEPTE INGR.

11201
282
31000
399
TOTAL

IMPORT

PARTIDA DESP.

80.000,00
60.000,00
80.000,00
104.000,00
324.000,00

TOTAL

IMPORT

5.000,00
150.000,00
20.000,00
30.000,00
1.000,00
20.000,00
80.000,00
18.000,00
324.000,00

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D INFANTS
710
TOTAL

4.500,00
4.500,00

4 130
TOTAL

4.500,00
4.500,00

Vist l'informe favorable d'Intervenció i la documentació que consta en l'expedient,
Amb els vots a favor dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina, l abstenció del senyor Díaz
i el vot en contra del senyor Cases, el Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/04, fent aplicació
de majors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de partides
d'ingressos.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies,
durant els quals i 8 dies més es podran presentar al legacions. Cas que no se'n
presenti cap, l'aprovació quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap
més acord.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
COMPTE GENERAL DE L EXERCICI DE 2004
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2004 corresponent a l'Ajuntament de Sort i
al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, formulada per l'Alcalde, informada pel
secretari-interventor i aprovada per Decret de l'Alcaldia de 27 de desembre de 2005, i el compte
general del expressat pressupost, que consta dels balanços de situació, els comptes de resultats,
els estats de la liquidació dels pressupostos de despeses i d'ingressos, els estats demostratius de
pressupostos tancats, i els estats del romanent de tresoreria i els pressupostaris, que presenten el
següents resums:
AJUNTAMENT DE SORT
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004

DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
7
9
TOTAL

CRÈDIT.INIC.
556.000,00
355.000,00
12.000,00
225.500,00
1.100.000,00
42.000,00
49.000,00
2.339.500,00

MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN.
21.000,00
577.000,00
68.000,00
423.000,00
5.000,00
17.000,00
80.000,00
305.500,00
0,00
1.100.000,00
0,00
42.000,00
150.000,00
199.000,00
324.000,00
2.663.500,00

OBLIGACIONS
574.450,36
418.285,58
16.514,54
303.187,53
872.795,92
15.600,00
198.933,07
2.399.767,00

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

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

PREV. INIC
332.000,00
85.000,00
245.000,00
225.000,00
178.500,00
30.000,00
1.236.000,00
8.000,00
2.339.500,00

MODIFICAC.
80.000,00
60.000,00
184.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
324.000,00

PREV. DEFIN.
412.000,00
145.000,00
429.000,00
225.000,00
178.500,00
30.000,00
1.236.000,00
8.000,00
2.663.500,00

DRETS REC.
571.635,62
146.455,28
419.048,87
297.722,04
173.707,65
0,00
804.341,99
0,00
2.412.911,45

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

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

IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

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

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

PEND. COBR.
16.425,44
0,00
81.606,98
0,00
67.344,16
0,00
0,00
0,00
165.376,58

25.448,28
118.917,23
0,00
-61.671,74

2.412.911,45
2.399.767,01
0,00
13.144,44

324.772,38
239.645,24
234.500,73
319.627,87

4.852.667,13
4.712.116,32
140.550,81

254.525,99
0,00
0,00

d) Resultats d exercicis anteriors
RESULTATS DE L EXERCICI

- 113.975,18
140.550,81

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2004

DESPESES
CAP.
1
2
3
4

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
78.000,00
0,00
78.000,00
12.653,92
0,00
91.000,00
0,00
91.000,00
61.559,50
0,00
600,00
0,00
600,00
567,78
0,00
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
170.200,00
0,00
170.200,00
74.781,20
0,00
TOTAL

INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

II)

PREV. INIC

20.050,00
150.100,00
50,00
170.200,00

MODIFICAC.

PREV. DEFIN.

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

DRETS REC.

20.050,00
150.100,00
50,00
170.200,00

PEND. COBR.

47.416,34
0,00
0,00
47.416,34

COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS

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

III)

47.416,34
85.651,94
0,00
133.068,28

31.693,47
88,48
0,00
0,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI

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

133.068,28
74.781,20
0
58.287,08

IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

219.062,66
214.309,10
2.659,95
7.413,51

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

303.657,92
326.449,59
-23.091,67

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

-27.075,59
3.983,89
0,00
0,00
-23.091,67

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2003

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
98.000,00
4.500,00
102.500,00
94.982,82
2
17.000,00
0,00
17.000,00
12.490,96
6
78.000,00
0,00
78.000,00
1.205,72
TOTAL
193.000,00
4.500,00
197.500,00
108.679,50

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

INGRESSOS
CAP.
4
5
TOTALS

PREV. INIC
121.000,00
72.000,00
121.000,00

MODIFICAC. PREV. DEFIN.
0,00
121.000,00
4.500,00
76.500,00
0,00
121.000,00

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors

DRETS REC.
PEND. COBR.
51.460,49
0,00
45.974,74
0,00
51.460,49
0,00

0,00
1.992,16

c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d aplicació

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

IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

-370,15
0,00

97.435,23
108.679,50
0,00
-11.244,27

0,00
1.929,16
4.506,54
2.577,38

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

6.489,88
17.734,15
-11.244,27

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

-11.244,27
0,00
0,00
0,00
-11.244,27

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
TOTALS ACTIU

AJUNTAMENT
P.M. TORRENTILL
P.M. LLAR INFANTS
TOTAL
TOTALS PASSIU
AJUNTAMENT
P.M. TORRENTILL
P.M. LLAR INFANTS
TOTAL
BENEFICI TOTAL DE L'EXERCICI

4.852.667,13
303.657,92
6.489,88
5.162.814,93
4.712.116,32
326.449,59
17.734,15
5.056.300,06
106.514,87

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

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

13.144,44
58.287,08
-11.244,27
60.187,25

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT

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

319.627,87
7.413,51
2.577,38
329.618,76

Com a resum de tot l exposat, el senyor Alcalde esmenta que existeix el compromís per part de
l Ajuntament d agilitar els comptes, i posa com a exemple la tramesa de la liquidació de
l anterior pressupost a mitjans de novembre de l any passat. S esmenta també que encara hi ha
deutes bancaris però que estan pràcticament tancats, i que l únic préstec actiu és el que ha calgut
tramitar, per encàrrec del Departament de Cultura, per finançar l actuació de construcció de la
nova biblioteca central comarcal. En aquest sentit, es considera que amb aquesta situació hi ha
una porta oberta per sol·licitar un nou préstec amb què finançar les obres de construcció de la
piscina municipal coberta, i que s estudiarà aquesta possibilitat.
En aquest punt del Ple intervé el senyor Díaz per esmentar que, en relació amb el deute heretat
d anteriors administracions, cal tenir en compte que la situació als anys vuitanta i noranta era
força diferent de l actual, amb menys suport de la resta d administracions, especialment de la
Unió Europea, que ara aporta molts diners en concepte d ajuts a la convergència, i que no cal
referir-se a l actuació dels anteriors equips de govern, que en cap cas van ser malgastadors.
Dit això, i atès que el Ple està constituït en Comissió Especial de Comptes,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, i Pelegrina, 1 abstenció, del senyor
Díaz, i 1 en contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de l'aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l'exercici de
2005 corresponents a l'Ajuntament de Sort i als Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar
d'Infants.
2. Emetre dictamen favorable com a Comissió Especial de Comptes dels documents presentats.
3. Aprovar inicialment en els termes i efectes previstos en la Llei d'hisendes locals els Comptes
generals de l'exercici de 2006 corresponents a l'Ajuntament de Sort i dels Patronats
Municipals "Torrentill" i de la Llar d'Infants.

4. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals i 8 dies més es podran presentar al legacions. Cas que no se'n presenti cap, l'aprovació
quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap més acord.
5. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin necessaris
per a l efectivitat d aquest acord.

19 Augment salarial 2005
Exp. P-2/06
Per indicació de l Alcalde, el Secretari fa saber al Ple que la Llei 30/2005, de Pressupostos
Generals de l Estat per l any 2006 indica, en el seu article 19, d increment de les despeses del
personal al servei del sector públic, un augment de la retribució del 2%. Tot i que l esmentat text
legislatiu engloba en les seves previsions al personal de l administració local, la realitat, a efectes
estadístics, és que l augment de preus (IPC) ha estat a Espanya del 3,7% i a Catalunya del 4,3%,
de manera que, en termes relatius, el personal al servei de l Ajuntament perdria més del 50% del
poder adquisitiu amb l augment salarial previst per enguany. Per aquest motiu, el Secretari
demana al Ple de l Ajuntament que prengui en consideració l augment, en un percentatge del
3,7%, de la retribució salarial que percep el personal al servei de l Ajuntament de Sort.
Amb el vot a favor dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Augmentar un 3,7% en relació a la massa salarial bruta del 2005 les retribucions del
personal municipal i dels Patronats municipals.
2. Notificar aquest acord a les gestories responsables de la confecció de les nòmines.
3. Facultar a l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

20 Mocions al Ple
Exp. G-9/06
El Senyor Alcalde exposa davant del Ple que no s han presentat mocions, motiu pel qual no
procedeix prendre cap acord en aquest sentit i es passa a debatre el punt següent

21 Assumptes de tràmit i administratius
HABILITACIÓ DE SECRETÀRIA ACCTAL. DEL JUTJAT DE PAU I REGISTRE
Exp. I-18/06
Atesa la situació de baixa laboral del senyor Carles Vives Agurruza, que exerceix de secretari
del Jutjat de Pau i Registre Civil de Sort, i que no s ha previst fins el moment habilitar un/a
secretari/a accidental per cobrir aquesta vacant.

Atès que la senyora Fina Berenguer Babot exerceix les funcions d ajudant al secretari titular
en les tasques relacionades amb el Jutjat de Pau i Registre Civil de Sort, i que està
suficientment capacitada per exercir aquestes funcions en cas d absència temporal del
secretari titular per baixa laboral o període de vacances.
Ateses les disposicions legals en aquest sentit, i amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu,
Manrique, Pelegrina i Díaz, i 1 vot en contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del
total de 9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Habilitar la senyora Fina Berenguer Babot com a secretària accidental del Jutjat de
Pau i Registre Civil de Sort en els períodes d absència del secretari titular, el senyor
Carles Vives Agurruza, per causa de baixa laboral o període de vacances, si no
existeix acord contrari del Ple de l Ajuntament de Sort o de qualsevol altre òrgan
competent.
2. Comunicar aquest acord al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Tremp i als Serveis
Territorials del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya als efectes que
s escaiguin.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per garantir l efectivitat d aquest acord.

22 Assumptes d urgència
El Senyor Alcalde exposa davant del Ple que no hi ha assumptes d urgència a tractar en aquesta
sessió plenària, motiu pel qual no procedeix prendre cap acord en aquest sentit i es passa a
debatre el punt següent

23 Informes de l Alcaldia
ORDENACIÓ DEL SECTOR DEL RAVAL I CONSTRUCCIÓ D HPOs
Exp. U-30/02
El senyor Alcalde informa al Ple que s ha redactat l estudi geotècnic dels terrenys on és previst
construir properament una promoció d habitatges de protecció oficial a càrrec de l INCASÒL i
que aquest estudi ha donat com a resultat una valoració positiva, motiu pel qual es preveu que es
donarà inici ben aviat a les obres de construcció.

CONSTRUCCIÓ DE PISCINA COBERTA
Exp. F-44/00
El senyor Alcalde informa al Ple que s ha arribat a un acord amb el Consell Català de l Esport
pel que fa als criteris tècnics a seguir en la concreció del projecte d execució de la piscina coberta
municipal, de manera que es preveu la finalització imminent dels treballs de redacció del mateix
i la posterior licitació de l obra de construcció.

MILLORA DEL VOLADÍS DE LA C-13 A L AVINGUDA GENERALITAT
Exp. E-14/06
El senyor Alcalde informa al Ple que s ha acordat amb la Direcció General de Carreteres del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, titular de la
carretera C-13, l execució en un futur proper, abans de l estiu vinent, del tram de voladís
pendent, a l alçada de l administració de loteria La Bruixa d Or i un important supermercat.
Amb aquesta actuació es finalitzarà el condicionament del voladís en aquest tram de carretera i al
llarg de tot el traçat del Noguera Pallaresa al seu pas per Sort, que ha suposat una millora molt
important pel que fa al trànsit de vianants i a l ordenació d aparcaments, així com per la imatge
del conjunt.

CO-CAPITALITAT DE LA VEGUERIA DE L ALT PIRINEU
Exp. I-3/06
El senyor Alcalde informa al Ple que es preveu repartir la capitalitat de la futura vegueria de l Alt
Pirineu entre Puigcerdà, Tremp i la Seu d Urgell, ciutats totes tres que compten amb alcaldes
dels partits que governen a la Generalitat de Catalunya i que han estat negociant directament i
d esquena a les altres capitals pirinenques amb el Conseller de Presidència, l Hble. Sr. Josep
Bargalló. Davant aquesta situació, que considera una forma subjectiva i partidista d organitzar el
territori, sense tenir en compte criteris de centralitat geogràfica o de divisió simètrica dels serveis
entre les cinc capitals pirinenques, les esmentades més Sort i el Pont de Suert, demana una
declaració formal del plenari de l Ajuntament de Sort.
Atès l exposat, i amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina, Díaz i
Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Sol·licitar la incorporació de Sort i el Pont de Suert com a co-capitals de la futura
vegueria de l Alt Pirineu, atesos criteris de centralitat geogràfica i de divisió simètrica
dels serveis.
2. Comunicar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques i a
l Ajuntament del Pont de Suert.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
En torn d explicació de vot, el senyor Díaz esmenta que al seu parer s hauria de tenir en compte
la riquesa de cada comarca i els trets que li són específics en el moment d organitzar els diferents
serveis sobre el territori, i que aquesta organització s està fent sense tenir en compte la gent ni el
territori, a la qual cosa replica el senyor Alcalde donant-li la raó i suggerint, tant al senyor Díaz
com al senyor Cases, que facin pedagogia en les seves respectives formacions polítiques.

ASSETJAMENT ESCOLAR AL CEIP ÀNGEL SERAFÍ CASANOVES
Exp. I-15/06
El senyor Alcalde dóna coneixement al Ple dels problemes registrats al CEIP Àngel Serafí
Casanoves en relació amb la detecció de dinàmiques de bullying (assetjament escolar) entre
alumnes del centre, motiu pel qual sol·licita que el plenari ofereixi suport als afectats per aquests
successos.
Vist això, i amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina, Díaz i Cases,
dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Manifestar públicament la seva repulsa als incidents d assetjament escolar que han tingut
lloc al CEIP Àngel Serafí Casanoves, i fer expressió del suport a les famílies afectades i
al claustre de professors de l esmentat centre educatiu.
2. Trametre aquest acord al Consell Escolar i a l Associació de Mares i Pares d Alumnes
del CEIP Àngel Serafí Casanoves.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
En torn d explicació de vot, el senyor Díaz fa arribar als seus companys regidors i a l Alcalde
còpia de l escrit d una de les mares afectades en aquests esdeveniments, la senyora Ochoa, que
també llegeix davant del Ple i que s incorpora a l expedient d aquesta sessió plenària.
El senyor Alcalde manifesta que s ha posat en contacte amb el director del centre i expressa la
seva solidaritat amb els afectats, posant-se a la seva disposició en tot allò que estigui al seu abast,
a la qual cosa el senyor Díaz replica que cal aturar les dinàmiques detectades i fer el possible per
què no es tornin a repetir.

24 Precs i preguntes
En aquest punt del Ple intervé el senyor Cases per manifestar la seva incomoditat pels reiterats
problemes amb els aparcaments, a la qual cosa replica el senyor Alcalde que s està estudiant la
possibilitat d incorporar un agutzil a la plantilla de l Ajuntament amb tasques de control de la via
pública, i que en breu s iniciarà, si s escau, l expedient de contractació. Afirma, a més, que els
Mossos responsables d aquesta tasca en l actualitat tenen molta qualitat humana.
També intervé el senyor Díaz per sol·licitar el reconeixement a la tasca del restaurant Fogony per
l obtenció d una estrella Michelin, que considera un actiu turístic molt important. També
insisteix en la necessitat d extremar la cura, pel que fa a la neteja, del Nucli Antic de Sort,
especialment pel que fa referència a la plaça Elionor de Pallars i a la Plaça Sant Eloi, sol·licitant
també que es comenci a treballar en l ordenació d aquesta darrera, tot considerant que Sort és un
poble eminentment turístic. Finalment, sol·licita que es doti d uniforme de feina als empleats de
la Brigada Municipal per tal que se ls identifiqui amb claredat i donar una imatge d unitat, tant
en temporada d hivern com en temporada d estiu.

A aquestes qüestions replica el senyor Alcalde, en primer lloc, que en el seu moment va publicar
un escrit a la premsa felicitant públicament als gestors del restaurant per la seva tasca. També
reconeix problemes amb la neteja en determinats punts dels carrers de Sort, que es procuraran
resoldre amb la col·laboració dels implicats, i informa que l actuació de construcció de la Plaça
Elionor de Pallars està molt avançada, així com que es preveu donar inici a la urbanització i
ordenació de la Plaça Sant Eloi abans de l estiu. Finalment, es mostra d acord amb el senyor
Díaz pel que fa a l observació feta sobre la roba de feina dels treballadors de la Brigada
Municipal i informa que se ls dotarà en breu d un element identificador de la seva condició
d empleats de l Ajuntament.
En obrir-se torn de paraula al públic assistent intervé la senyora Ochoa, veïna de Sort, per
expressar la seva sorpresa davant l escrit que han rebut alguns veïns del poble instant a la
instal·lació de comptadors d aigua, a la qual cosa replica el senyor Alcalde que, davant la
circumstància que s ha detectat que en alguns casos els promotors de construcció de vivendes no
van col·locar comptadors individuals per cadascun dels pisos, l Ajuntament està instant als
propietaris d aquests immobles, bona part dels quals són segones residències, a regularitzar
aquesta situació, expressant en qualsevol cas les seves disculpes si no és aquest el cas de la
senyora Ochoa.
De nou intervé la senyora Ochoa per expressar que, al seu parer, des de les administracions
públiques no s ofereixen activitats adequades per al desenvolupament del jovent fora de l horari
lectiu, és a dir, que falten llocs d esbarjo i activitats de lleure per a la canalla que no suposin una
despesa pels pares, a la qual cosa replica el senyor Alcalde reconeixent la realitat d aquesta
situació i informant als assistents que s està negociant amb el Departament d Interior i amb les
direccions del CEIP Àngel Serafí Casanoves i de l IES Hug Roger III per disposar dels
respectius patis en horaris convinguts, així com que es preveu el condicionament del terreny
entre el Camp de Futbol, que normalment està tancat per què no es malmeti la gespa, i l EDAR
per a la pràctica del futbol de manera lliure.
Finalment, la senyora Ochoa fa referència als problemes que l ordenament de la Plaça Major
aprovat en aquest Ple poden suposar per als treballadors que exerceixen la seva tasca en les
immediacions, a la qual cosa replica el senyor Alcalde que es donaran facilitats per carregar i
descarregar els materials necessaris però que cal respectar els horaris acordats.
Finalització
No havent més assumptes a tractar, l Alcalde aixeca la sessió, i, com a secretari, estenc
aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s hi ha tractat i els acords presos.

Vist-i-plau
L Alcalde
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