ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

12 d’octubre de 2012
de 20 30 h a 22 18 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-21/12
Ple 12/3

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

alcalde
1r tinent d’alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde

(arriba al punt 2)

secretari

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

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
Relació de factures
Ratificació de convenis
Proposta de Modificació puntual de les NNSSP a la UA8 Salancons
Alteració de la qualificació jurídica de Casa Felisó
Acceptació de les obres de millora de l’accés a Borda de Cebrià
Modificació d’ordenances fiscals
Extinció de la delegació del servei de gestió tributària
Compte General de l’exercici de 2011
Adequació a les mesures d’estabilitat pressupostària
Expedient d’apreuament de la Cooperativa Vella
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14
15
16
17

Aprofitaments forestals 2012
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 2 d’octubre de 2012, que s'aprova
per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Colom.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-7/12
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
47/12
17/01
48/12
28/02
49/12
3/04
50/12
10/04
51/12
10/04
52/12
10/04
53/12
11/04
54/12
13/04
55/12
13/04
56/12
17/04

Expedient
A-3/12
O-67/11
F-18/12
A-3/12
S-30/12
S-30/12
S-30/12
O-29/12
A-18/12
S-30/12

Assumpte
Autoritza a Josep Foz Aragall l’ocupació de via pública a Pl. Caterina
Albert, 2 per a exposició i lloguer de material esportiu
Aprova el Certificat d’obres núm. 1 de Projecte de construcció d’una
Sala d’especejament, amb un import certificat de 52.184,76 €
Aprova la liquidació del pressupost de 2011 de l’Ajuntament i Patronats
municipals Torrentill i de la Llar d’Infants
Autoritza a Cristina Riu l’ocupació de via pública als Porxos de Burrella/
Av. Comtes de Pallars els dies 21, 22 i 23 abril per a venda de bijuteria
Autoritza a Llibreria Solé l’ocupació de via pública als Porxos de
Burrella durant la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Núria Garcia Quera l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes
de Pallars/Pontet del Riuet durant la Diada de Sant Jordi
Autoritza als alumnes de l’Escola Angel Serafí Casanovas l’ocupació de
via pública a l’Av. Comtes de Pallars els dies 21,22 i 23 d’abril
Llicència d’obres a Joan Escales, per a reforma estructural del Paller de
Casa Canja d’Enviny
Traspàs de Llicència d’activitat ramadera en règim semi-extensiu de M.
Rosa Saboya a favor de Casa Camp Llessui SCP
Autoritza a M. A. Vásquez Cavero una ocupació de via pública a l’Av.
Comtes de Pallars per a la venta de llibres la Diada de Sant Jordi
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57/12
17/04
58/12
18/04
59/12
18/04
60/12
18/04
61/121
18/04
62/12
18/04
63/12
21/04
64/12
23/04
65/12
26/04
66/12
30/04
67/12
03/05
68/12
09/05
69/12
11/05
70/12
11/05
71/12
14/05
72/12
16/05
73/12
18/05
74/12
21/05
75/12
23/05
76/12
25/05
77/12
25/05
78/12
25/05

S-30/12
O-31/12
O-33/12
O-30/12
O-59/10
O-34/12
S-32/12
O-67/11
C-6/12
A-11/12
O-89/10
O-36/12
A-24/12
A-20/12
O-67/11
O-35/12
O-26/08
O-41/12
A-3/12
O-44/12
O-42/12
S-14/12

Autoritza a David Andorrà l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 32 per a la venta de contes i roses la Diada de Sant Jordi
Llicència d’obres a Jordi Torres, per a reparació del llosat a Casa Sinyó
de Llessui
Llicència d’obres a Sinta Francesca Font, per a consolidació d’un edifici
a Casa Sorre de Llessui
Llicència d’obres a Enric Prió, per a la supressió d’una llar de foc a l’Av.
Verge de Montserrat, 14
Llicència de 1a ocupació a Pilar Marsal per a habitatge unifamiliar a
Casa Manja de Llessui
Llicència d’obres a Josep M. Perramon, per a reconstrucció d’una
escullera a Borda de Joanet de Seurí
Delega en la regidora Imma Gallardo l’acceptació del consentiment
matrimonial de Salvador Montánez i Edith Rosa Dalencon
Aprova el Certificat d’obres núm. 2 de Projecte de construcció d’una
Sala d’especejament, amb un import certificat de 72.511,71 €
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies del pont de l’ 1 de maig
Autoritza el traspàs de llicència d’activitat de ramaderia de Manel Vicent
a Borda de la Ribera SL, a Montardit de Baix
Llicència de 1a ocupació a Jordi Roset Llort per a habitatge unifamiliar
aïllat a Urbanització Borda d’Arnaldo, 12, de Montardit de Baix
Llicència d’obres a Telefónica de España, per a l’ instal·lació d’un pal de
fusta a Montardit de Dalt
Llicència d’activitat a Miguel Angel Canal, per a promoció d’activitats
de senderisme al C. Major, 29
Llicència de traspàs d’activitat a Applus Iteuve Technology SL, per a
centre d’inspecció tècnica de vehicles, a N-260, pk 284,2 , M. de Baix
Aprova el Certificat d’obres núm. 3 de Projecte de construcció d’una
Sala d’especejament, amb un import certificat de 34.826,63 €
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Escoles 6, per a la
instal·lació d’un ascensor a C. Escoles, 6
Llicència de 1a ocupació a Anabel Amat per a vivenda unifamiliar aïllada
al C. de la Vinya, 5 (Urb. Borda de Paisan, parc. 5.4)
Llicència d’obres a Rosa M. Galí, per a adequació interior de local a
l’Av. Generalitat, 11-13
Autoritza a Circ Catalunya l’ocupació de via pública al Passeig dels
Til·lers, s/n, el 30 de maig
Llicència d’obres a M. Teresa Castañé, per a pintar la façana d’un edifici
al C. Major, 11
Llicència d’obres a Manuel Capdevila, per a reforma d’un bany al C/
Escoles, 4, 3r
Autoritza a Associació NTELADES l’ús del cinema-teatre per al Festival
de fi de curs de l’activitat de teles el 27 de maig
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79/12
29/05
80/12
30/05
81/12
30/05
82/12
30/05
83/12
31/05
84/12
05/06
85/12
11/06
86/12
18/06
87/12
21/06
88/12
02/07
89/12
02/07
90/12
05/07
91/12
05/07
92/12
05/07
93/12
06/07
94/12
09/07
95/12
10/07
96/12
12/07
97/12
12/07
98/12
12/07
99/12
12/07
100/12
12/07

O-37/12
O-39/12
O-48/12
O-49/12
A-22/12
O-32/12
A-3/12
O-5/11
O-18/12
A-3/12
C-8/12
O-12/12
F-44/12
O-89/11
U-9/12
O-52/12
O-46/12
O-35/12
A-27/12
O-107/09
O-53/12
O-54/12

Llicència d’obres a Teresa Andreva, per a reparació de coberta al Paller
de Casa Borreguer de Llessui
Llicència d’obres a Andrea Montané per a arrebossar una façana al Carrer
del Forn, 3
Llicència d’obres a Victor Solanes, per a la reforma d’un bany al
passatge Santa Anna, esc. C, 4rt 2a
Llicència d’obres a Jordi Ortega, per a rejuntar una façana a Casa Farré
de Llessui
Llicència d’activitat a Logística Tritó, sl, per a oficina de serveis de
transports a la plaça Santa Anna, 2, bxs.
Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica, per a Nova Línia
Subterrània de BT (BTL-170.195) al Pol. Ind. Els Salancons de Sort
Autoritza a Floristeria El Jardí l’ocupació de via pública a av. Generalitat
9 per a exposició de flors i plantes
Llicència d’obres al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a planta de
biomassa a Ctra. d’Enviny, Deixalleria
Llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica, per a nova línia aèria
de BT (BTL-168.662) a la Bastida
Autoritza a Mercat Pagès 2012 l’ocupació de via pública a av. Comtes de
Pallars per a mercat pagès del 13 al 15 d’agost
Sol·licita al Cos d’Agents Rurals col·laboració per a la captura d’un gos
ensalvatgit a les Vernedes
Llicència d’obres a Neopic Sl, per a connexió al clavegueram municipal
al C. Vinya, 6 (Urb. Borda Paisan, parc. 8.1-A)
Sol·licita al DAAM un ajut de 8.964 € per a Obertura de franges de
protecció exterior a Bernui i Borda de Paisan
Llicència d’obres a Antonio Durano, per a reforma de coberta de caseta
d’hort a la parcel·la 40, polígon 1
Llicència de parcel·lació a l’Ajuntament de Sort, per a segregació d’una
porció de 602 m2 de la finca D del polígon 1 de Borda de Paisan
Llicència d’obres al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
subministrament elèctric a edifici polivalent, Camí de la Cabanera, s/n
Llicència d’obres a Pere Infante, per a reforma del Paller de Casa Martí a
Montardit de Dalt
Autoritza a Comunitat de Propietaris Escoles, 6, l’ocupació de via
pública al carrer Escoles, 6 per a l’ ubicació d’un contenidor de runa
Llicència de traspàs d’activitat de Discoteca i Sala de Festes, de MTX
Espectacles d’Aventura SL a favor de Nit Pallars SL
Llicència d’obres a Carlos Ricou, per a obertura d’una rasa de serveis al
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 1
Llicència d’obres a Xavier Orteu, per a millora de coberta a l’Upla de
Casa Ramongàs de Sorre
Llicència d’obres a Restaurant Can Punyetes, per a la instal·lació de
terrassa i pèrgola al carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 4
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101/12
12/07
102/12
13/07
103/12
16/07
104/12
18/07
105/12
18/07
106/12
26/07
107/12
30/07
108/12
31/07
109/12
02/08
110/12
07/08
111/12
10/08
112/12
14/08
113/12
17/08
114/12
17/08
115/12
20/08
116/12
24/08
117/12
24/08
118/12
24/08
119/12
27/08
120/12
30/08
121/12
03/09
122/12
05/09

O-55/12
O-57/12
O-56/12
O-38/12
O-71/11
O-60/12
C-6/12
C-6/12
A-3/12
O-60/12
A-26/12
O-59/12
O-62/12
A-3/12
A-23/12
O-65/12
O-67/12
A-3/12
O-15/12
O-67/11
O-71/12
S-44/12

Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Edifici l’Orri A, per a
instal·lació d’un ascensor a Ptge. Riuet, 1
Llicència d’obres a Piedras Naturales Ravi, SL, per a urbanització de
l’edifici polivalent del Consell Comarcal, fase 2
Llicència d’obres a Seràpia Ricou, per a rehabilitació de façana a Pl.
Major, 1
Llicència d’obres a Endesa Distribució Eléctrica SLU, per a nova línia
subterrània de BT (BTL-171.056) al carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 1
Llicència d’obres a Elsa Marques, per a la construcció d’una nau
ramadera al pol. 9, parc. 179 de Llessui
Llicència d’obres a Montserrat de Moner, per a substitució i reparació de
la coberta de Casa Subirà d’Altron
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del local Cherokee
Bar del 31 de juliol al 5 d’agost, dies de la Festa Major
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del local La Llar
del 31 de juliol al 5 d’agost, dies de la Festa Major
Autoritza a Xavi 35 SL l’ocupació de via pública a Av. Generalitat, 13,
per a terrassa de bar i cues de loteria
Aprova la bonificació de l’ICIO a Montserrat de Moner per la reforma de
llosat a Casa Sobirà d’Altron motivada per un incendi catastròfic
Llicència de traspàs d’activitat de Discoteca, de Mehari Pub SL a favor
de Ruben N. Aguirre Díaz
Llicència d’obres a Roser Fondevilla Isus, per a millores en la tanca
d’una finca al C. Joaquim Sostres, 6
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edifici Moragues, per a
reparació de façanes a Av. Diputació, 7-13
Autoritza a Club Tuning Sort l’ocupació de via pública al Camí de la
Cabanera el 18-19 d’agost per a la 5a Concentració Sort Tuning Show
Llicència d’activitat de traspàs de titularitat del Bar El Corralet, a Av.
Verge de Montserrat, 14, de Raquel Pereira a favor d’Àgana SCP
Llicència d’obres a Remedios Ramos, per a tirar un envà al C/ Dr. Agustí
Muxí i Monroset, 5
Llicència d’obres a Enriqueta Morera, per a arrebossar una paret a aCasa
Credo d’Altron
Ordena la retirada del vehicle B-7736-OD d’Av. Generalitat, 3, per
permetre la instal·lació d’una terrassa autoritzada
Llicència d’obres al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
subministrament d’aigua a la Planta de Transferència
Aprova el Certificat d’obres núm. 6 de Construcció d’una sala
d’especejament, amb un import certificat de 104.186,67 €
Aprova prèviament l’expedient de desplaçament en SNU de la Caseta
d’Estanyos i ordena l’exposició pública i demanar informes
Delega en el jutge de pau la delegació de l’acceptació del consentiment
matrimonial de Alberto Alonso i Cristiane Aparecida Marques

5

PLE 2012-03 = 12 octubre 2012

123/12
06/09
124/12
07/09
125/12
19/09
126/12
20/09
127/12
25/09
128/12
25/09
129/12
25/09
130/12
25/09
131/12
28/09
132/12
05/10
133/12
05/10
134/12
08/10
135/12
09/09
136/12
09/09
137/12
09/09

O-72/12
S-46/12
O-69/12
U-10/12
O-64/12
O-73/12
O-63/12
O-74/12
P-3/12
O-76/12
O-77/12
O-50/12
C-6/12
A-29/12
O-71/12

Llicència d’obres a Marta Saparra, per a construcció d’un habitatge
unifamiliar aïllat al carrer de la Vinya, (Urb. Borda Paisan, 8-2)
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Jordi Soro Isus i Karen Ivonne Rosero Reinoso
Llicència d’obres a Josep Codina Ramon, per a canviar porticons a Casa
Farratxa de Sorre
Llicència de parcel·lació a Benito Solana, per a divisió horitzontal en dos
entitats a Casa Marta de Llessui
Llicència d’obres a Miriam Colillas, per a tancament de balcó a l’Av.
Verge de Montserrat, 14, escala D, 1r 1a
Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica per a millora de xarxa
de MT (FEC-63.039)a polígon 6 parcel·la 298
Llicència d’obres a C.P. Serra Park I, per a manteniment de la fusteria
exterior de l’edifici a l’Av. Generalitat, 45
Llicència d’obres a Lluís Piqué Franch, per a reforma d’un bany al C.
Raval, 10
Estableix nous horaris de treball per al personal de les oficines
municipals
Llicència d’obres a Leonor Pau, per a reforma de cuina, a Casa Carrera
de la Bastida
Llicència d’obres a Ramon Vigatà, per a reforma d’un bany, al Ptge.
Riuet, 1
Llicència d’obres a Sergi Lluís, per a reparació de la cabana d’un hort, al
C. Neroses, 1
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
del 11 al 14 d’octubre amb motiu del Pont de Pilar
Llicència d’activitat a Geoambient Consultoria Geològica SLP, per
oficina de consultoria, a l’edifici Picoi, local, de Pujalt.
Ratifica l’aprovació prèvia del desplaçament de la Caseta d’Estanyos i el
resultat de l’exposició pública i dels informes rebuts

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 47/12 a 137/12, ratifica genèricament en
tots els seus termes amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.

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 de 27 d’abril de 2012
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
6
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•
•

Es desestima el recurs de reposició dels senyors Orteu contra l’acord de la Junta de
Govern de 10.2.2012 d’execució de la millora de l’accés a Borde de Cebrià
S’aprova el projecte de Reconstrucció de la coberta de la upla de Casa Sobirà d’Altron i
sol·licitar un ajut de 56.380,09 € al DAAM.

Junta de Govern d’ 11 de maig de 2012
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
Es sol·licita al Dept. d’Agricultura una pròrroga del termini per a la justificació de la
construcció d’una Sala d’especejament fins com a mínim el 30 de setembre de 2012.
S’aprova el document tècnic de la prolongació del carrer de la Vinya, al sector Borda de
Paisan, per import de 81.739,78 €, i s’adjudiquen les obres a Sefocat SL
S’aprova el document tècnic d’Obres complementàries a la Sala d’especejament, per
import de 58.620,70 €, i s’adjudiquen les obres a Movir30 SL

Junta de Govern d’ 1 de juny de 2012
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aproven inicialment les bases del concurs de monitors de Casal d’estiu de Sort, es
sotmet al tràmit d’exposició pública i es convoca simultàniament el concurs.
S’aproven inicialment les bases del concurs de monitors d’Estades esportives de Sort, es
sotmet al tràmit d’exposició pública i es convoca simultàniament el concurs.
S’aprova el certificat d’obres núm. 1 i únic d’Urbanització de carrers a Llessui, amb un
import total certificat de 85.617,93 €.

Junta de Govern de 22 de juny de 2012
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’adjudica definitivament la parcel·la D-3 del polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan
a l’oferta dels senyors Ester Soto i David Carrillo, per import de 39.150,00 €.
S’aprova el document tècnic d’Obres complementàries 2 a la Sala d’especejament, per
import de 23.152,34 €, i s’adjudiquen les obres a Movir30 SL

Junta de Govern de 13 de juliol de 2012
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova el document tècnic d’Obres complementàries 3 a la Sala d’especejament, per
import de 13.932,24 €, i s’adjudiquen les obres a Movir30 SL
S’aproven 3 projectes d’atenció a la infància i l’adolescència, i es sol·licita un ajut al
Dept. de Benestar Social i Família per import de 21.350,00 €
S’aproven 2 projectes de polítiques de dones, i es sol·liciten dos ajuts al Dept. de
Benestar Social i Família per import de 5.500,00 €
7
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•

S’aprova el projecte d’activitats en l’àmbit de la joventut 2012, i es sol·licita un ajut al
Dept. de Benestar Social i Família per import de 28.000,00 €

Junta de Govern de 24 d’agost de 2012
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aproven la quantitat i els terminis de pagament de la parcel·la D-3 de Borda de Paisan
i s’hi imposen servituds per canalització d’aigües

Junta de Govern de 21 de setembre de 2012
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aproven els dies 12 de febrer (dimarts de Carnaval) i 1 d’agost (Sant Feliu) com a
Festes locals laborals de l’any 2013
S’aprova l’adquisició a l’empresa De Lage Landen d’una màquina retroexcavadora
d’ocasió, per l’import de 5.445,00 €, i adscriure-la al P.M.Torrentill.

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 11 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2012/2, amb un import total d’ 1.053.901,40 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que
al pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2012/2.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
AG.CAT.JOVENTUT / C.COMARCAL / ESC.PIRAG. * ADDENDA XANASCAT
Exp. S-16/12 * Conveni 8/2012
Vist l’esborrany d’addenda al conveni d’ 1 d’abril de 2010 d’adhesió Escola de Piragüisme
Sort SL a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT), addenda a signar
amb els senyors Toni Reig Casassas, director general de Joventut, que actua en nom de
l’Agència Catalana de Joventut (ACJ) en la seva qualitat de president, Llàtzer Sibís Goset, en
8
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nom de l’Ajuntament de Sort i del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en les seves qualitats
d’alcalde-president i de president, i Pau Clotet Riu, en nom de l’empresa Escola de Piragüisme
Sort SL en la seva qualitat d’apoderat/administrador únic, per a formalitzar les obligacions de
cada part per a la participació de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes promoguts
per l’ACJ en el marc de XANASCAT,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’addenda al conveni d’ 1 d’abril de 2010 d’adhesió Escola de
Piragüisme Sort SL a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya
(XANASCAT), addenda a signar entre l’Ajuntament de Sort, l’Agència Catalana de
Joventut, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l’empresa Escola de Piragüisme Sort
SL, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la participació
de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes promoguts per l’ACJ en el marc de
XANASCAT,.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentada addenda, còpia
de la qual s’adjunta a la present acta.

FRIT RAVICH SL * INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINA EXPENEDORA AL POLIESPORTIU

Exp. S-14/12 * Conveni 11/2012
Vist el conveni signat el 10 de juliol de 2012 amb el Jordi Codina Latorre, que actua en nom de
l’empresa Frit Ravich SL, per a formalitzar la instal·lació d’una màquina expenedora de snaks,
fruits secs, gormanderies i similars al Poliesportiu municipal Els Til·lers, i les condicions
aplicables,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa Frit
Ravich SL, mitjançant el qual es formalitza la instal·lació d’una màquina expenedora
de snaks, fruits secs, gormanderies i similars al Poliesportiu municipal Els Til·lers.
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.

DIP.LLEIDA / CATSALUT * ADDENDA A CONVENI DEL GARATGE DEL SEM
Exp. O-120/07 * Conveni 12/2012
Vist l’esborrany d’addenda al conveni signat per la Diputació de Lleida, el Servei Català de la
Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Sort el 29 d’abril de 2010, per a formalitzar l’actualització
d’infraestructures sanitàries al municipi de Sort, consistents en la construcció d’unes cotxeres
per a les ambulàncies del SEM i vehicles de l’ICS, addenda a signar amb els senyors Joan Reñé
9
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Huguet, que actua en nom de la Diputació de Lleida en la seva qualitat de president, i Josep M.
Padrosa Macias, que actua en nom del Servei Català de la Salut (CatSalut) en la seva qualitat
de director, per a modificar el conveni en el sentit de què l’Ajuntament executarà les obres
mitjançant el Patronat Municipal Torrentill,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’addenda al conveni signat per la Diputació de Lleida, el
Servei Català de la Salut (CatSalut) i l’Ajuntament de Sort el 29 d’abril de 2010, per a
modificar el referit conveni de 29 d’abril de 2010 en el sentit de què l’Ajuntament
executarà les obres mitjançant el Patronat Municipal Torrentill,.
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.

CENTRE DE TELECOMUNICACIONS * GOVERNANÇA RADIOELÈCTRICA

Exp. E-10/12 * Conveni 13/2012
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Jordi Escalé Castelló, en nom del Cente de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI) en la
seva qualitat de director gerent, per a formalitzar les obligacions de cada part per a la cessió
d’un equip portàtil de mesura del camp electromagnètic,
Amb els vots a favor dels 11 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 Cente de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya
(CTTI) mitjançant el qual es formalitza la cessió d’un equip portàtil de mesura del
camp electromagnètic.
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.

AJUNTAMENT DE SORIGUERA * ACTIVITATS PER A JOVES
Exp. F-47/12 * Conveni 14/2012
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Albert Vilardell Capell, que actua en nom
de l’Ajuntament de Soriguera en la seva qualitat d’alcalde-president, per a formalitzar
l’aportació de l’Ajuntament de Soriguera per a projectes d’activitats adreçades a persones joves
incloses al programa mancomunat Activa’t i participa,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
10
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1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’Ajuntament de
Soriguera, mitjançant el qual es formalitza l’aportació de l’Ajuntament de Soriguera per
a projectes d’activitats adreçades a persones joves incloses al programa mancomunat
Activa’t i participa.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

GENERALITAT/DAAM * 3A ADDENDA A CONVENI CONSTRUCCIÓ SALA DESFER

Exp. F-26/10 * Conveni 15/2012
Vista la 3a Addenda del conveni signat el 30.7.2010 entre el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l’Ajuntament de Sort per a la
concessió d’un ajut per a la construcció d’una sala d’especejament multi-espècie i una zona de
manipulació i aprofitament de productes cinegètics, signada el 30 de juny de 201, mitjançant la
qual es modifica el termini de justificació de l’ajut,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de la 3a Addenda del conveni signat el 30.7.2010 entre el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i
l’Ajuntament de Sort per a la concessió d’un ajut per a la construcció d’una sala
d’especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes
cinegètics, signada el 30 de juny de 201, per a formalitzar la modificació del termini de
justificació de l’ajut.
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.

AMPA COL·LEGI * CESSIÓ A PRECARI D’UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. I-25/11 * Conveni 16/2012
Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi
Àngel Serafí Casanovas de Sort, per a formalitzar la cessió a precari d’un local municipal i les
condicions de la cessió,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’Associació de
Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi Àngel Serafí Casanovas de Sort, mitjançant el
qual es formalitza la cessió a precari d’un local municipal i les condicions de la cessió.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
11
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necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

06 Proposta de Modificació puntual de les NNSSP a la UA8 Salancons
Exp. U-12/12
Vist el document de Proposta de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort per a la modificació d’alineacions a la Unitat d’Actuació UA8
Els Salancons, promogut per la raó social Besant Sort SL i redactat per l’arquitecte tècnic
senyor Carles Gasia Perna, que preveu la modificació de la delimitació de la zona verda de la
UA8 en una superfície de 25,65 m2 sense alteració de la superfície total de zona verda,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, d’aprovar el referit document com a
avanç de la Modificació proposada, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar com a document d’avanç la Proposta de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la modificació d’alineacions a la
Unitat d’Actuació UA8 Els Salancons.
2. Trametre l’expedient a la Direcció General d’Urbanisme per a la seva avaluació i
informe previ, 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.

07 Alteració de la qualificació jurídica de Casa Felisó
Exp. M-9/02.1
Vistes les següents escriptures:
- De compravenda i segregació, autoritzada el 8 de gener de 2003 per Manuel Ramos Gil,
notari de la Pobla de Segur i substitut de la Notaria de Sort vacant, amb el núm. 7 del seu
protocol, per la qual l’Ajuntament de Sort segrega una porció de la finca anomenada Era de
Pol, anteriorment de Quima, i adquireix als senyors Martín i Montserrat Cases José la finca
anomenada Casa Felisó, o del Rei, situada al carrer de Mig, núm. 3, per a destinar-la a usos
de plaça pública, amb un pagament en metàl·lic i la cessió de la finca abans segregada,
- De rectificació, autoritzada el 29 de març de 2012 per Alfonso José Herrero Pérez, notari de
Sort, amb el núm. 270 del seu protocol, per la qual es rectifiquen tres errors numèrics que
consten al pacte 3r de l’escriptura abans descrita,
Atès que actualment la qualificació jurídica de l’Era de Pol, una part de la qual es cedeix als
venedors de Casa Felisó com a part del preu de compra, és de domini públic, per la qual cosa el
Registre de la Propietat de Sort ha fet un requeriment verbal de modificació a bé patrimonial,
Vist el que es disposa a l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
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PLE 2012-03 = 12 octubre 2012

Reglament del patrimoni dels ens locals, i disposicions concordants,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació i vistos els informes i documents
que consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació de l’actual qualificació jurídica de bé de domini
públic per la de bé patrimonial de la següent finca urbana: Era, paller i corrals
anomenats de Quima, avui de Pol, solar de 325,80 m2 de superfície, situat al carrer del
Castell, núm. 12, de Sort, inscrita al tom 575, llibre 23 de Sort, full 232, finca 2.312,
amb referència cadastral 6274117CG4967S0001ZO.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública durant el termini de 15 dies que es
prescriuen a l’article 20 del Reglament del patrimoni dels ens locals a l’efecte de
presentació d’al·legacions.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

08 Acceptació de les obres de millora de l’accés a Borda de Cebrià
Exp. O-69/11
Vista la resolució de la Direcció General de Desenvolupament Rural del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya
per la qual s’aprova el lliurament a l’Ajuntament de Sort de les obres “Execució de les obres
del projecte de condicionament i millora del Camí d’accés a la Borda de Cebrià (Celler
Batlliu), T.M. de Sort (Pallars Sobirà), Exp. XA-09412-M1”, promogudes per l’esmentat
departament i executades per l’empresa pública Regsa,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres, i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’acceptació de les obres “Execució de les obres del projecte de
condicionament i millora del Camí d’accés a la Borda de Cebrià (Celler Batlliu), T.M.
de Sort (Pallars Sobirà), Exp. XA-09412-M1”.
2. Acceptar la responsabilitat del bon ús de les referides obres, i el compromís de
mantenir-les en bon estat de conservació i de complir la finalitat prevista durant com
a mínim els propers cinc anys.
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.

09 Modificació d’ordenances fiscals
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Exp. F-11/12
Vista la proposta de la Comissió informativa d’hisenda per a la creació del Reglament
regulador de l’ocupació de la via pública amb terrasses, i per a la modificació de les
ordenances fiscals núm. 4 reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de
naturalesa urbana (Plusvàlua), núm. 10 reguladora de la Taxa per llicència d’obertura
d’establiments, per a la bonificació a les activitats ramaderes, núm. 12 reguladora de la Taxa
de clavegueram, núm. 21 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua potable, i núm.
26 reguladora de la Taxa per l’ús i lloguer d’instal·lacions i materials municipals,
Vist el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i disposicions concordants d’aplicació, i vista la documentació que consta
a l’expedient, el Ple ACORDA:
1. Aprovar amb caràcter previ, amb 8 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo,
Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu,
dels 11membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, la creació del
Reglament regulador de l’ocupació de la via pública amb terrasses.
2. Notificar el precedent acord d’aprovació prèvia i trametre el projecte de Reglament als
empresaris del sector, a l’efecte de presentació d’aportacions i suggeriments.
3. Aprovar provisionalment, amb 8 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo,
Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu,
dels 11membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, les modificacions que
s’especifiquen de les ordenances fiscals següents:
- Ordenança fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de
terrenys de naturalesa urbana. Es modifica l’article 7è, tipus de gravamen i quota,
apartat 2, que quedarà redactat de la següent manera: “La quota serà el resultat
d'aplicar a la base imposable el tipus del 22 per cent.”
- Ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la Taxa de clavegueram. Es modifica
l’article 5, quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
“1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de
connexió a la xarxa de clavegueram s'exigirà una sola vegada i consistirà en les
següents quantitats segons la destinació del local:
Habitatge o local
33,92 EUR més cost de la instal·lació
Habitació d’establiment hostaler
3,36 EUR més cost de la instal·lació
2. La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció de la quota de l’Impost sobre els béns immobles
urbans (IBI) de l’exercici anterior al de vigència de la taxa, sobre la que s’aplicarà el
coeficient del 10,50% com a tipus únic.”
- Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa pel subministrament d’aigua
potable. Es modifica l’article 6. quota tributària, apartat 1, que quedarà redactat de la
següent manera: “1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Quota de servei (import fix anual)
per any
Consums domèstics
14,49 €
Resta de consums (no domèstics)
29,08 €
14
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-

b) Subministraments domiciliaris
per m3
1r bloc: fins a 10 m3 per abonat i mes
0,149669 €
2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes
0,261324 €
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes
0,530578 €
c) Subministraments a hotels
per m3
1r bloc: fins a 3 m3 per habitació i mes
0,149669 €
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes
0,261324 €
d) La resta de subministraments
per m3
1r bloc: fins a 20 m3 per abonat i mes
0,149669 €
2n bloc: més de 20 m3 per abonat i mes
0,261324 €
Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per l’ús i lloguer d’instal·lacions i
materials municipals. Es modifica l’article 5, quota tributària, apartats 1, 2 i 3, que
quedaran redactats de la següent manera: “1. La quantia de la taxa es determinarà
aplicant les següents tarifes:
1. ÚS D'INSTAL·LACIONS PER A ACTIVITATS ESPORTIVES
I - Ús de la pista polisportiva
a) Per persona individual i per hora sense enllumenat
b) Per persona individual i per hora amb enllumenat
c) Per cada col·lectiu i per hora sense enllumenat
d) Per cada col·lectiu i per hora amb enllumenat
e) Per l'ús de mitja pista i per hora sense enllumenat
f) Per l'ús de mitja pista i per hora amb enllumenat
II - Ús del gimnàs
a) Per persona individual i per hora
b) Per cada col·lectiu i per hora
III - Ús de les taules de tenis-taula
a) Per persona individual i per hora
IV - Ús del Camp de futbol 11
a) Per col·lectiu i per hora sense enllumenat
b) Per col·lectiu i per hora amb enllumenat
c) Per mig camp de futbol i per hora sense enllumenat
e) Per mig camp de futbol i per hora amb enllumenat
V - Ús de la Sala polivalent del Col·legi
a) Per hora d'utilització per fer gimnàstica

3,00
4,00
25,00
30,00
15,00
18,00

€
€
€
€
€
€

3,00 €
25,00 €
1,00 €
15,00
40,00
20,00
25,00

€
€
€
€

13,00 €

2. ÚS PER A ALTRES ACTIVITATS NO ESPORTIVES I ESDEVENIMENTS
I - Ús de tot el poliesportiu
Activitats organitzades per entitats sense ànim de lucre
a) Ús per dies: per cada dia
300,00 € + 5% de la recaptació bruta
b) Ús per hores: per cada hora
30,00 € + 5% de la recaptació bruta
II - Ús del cinema
a) Entrada al cinema jornada normal
4,50 €
b) Entrada al cinema dia de l'espectador
3,50 €
c) Per cada hora de lloguer
30,00 € + 5% de la recaptació bruta
d) Per mig dia de lloguer
110,00 € + 5% de la recaptació bruta
e) Per cada dia sencer de lloguer
110,00 € + 5% de la recaptació bruta
III - Locals municipals per a actes matrimonials
a) Casaments en dia feiner
30,00 €
b) Casaments en dissabtes i festius
50,00 €
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3. ABONAMENTS I DESCOMPTES
Abonaments al polisportiu
1 titular individual, abonament per 1 mes
1 titular individual, abonament per 1 trimestre
1 titular individual, abonament per 1 any
1 titular individual menor de 12 anys empadronat, abonament per 1 any
1 titular individual menor de 12 anys no empadronat, abonament 1 any
1 família (grup familiar de pare/s i fill/s), abonament per 1 mes
1 família (grup familiar de pare/s i fill/s), abonament per 1 any
Descomptes
Poliesportiu: Titulars individuals i familiars empadronats al municipi
Poliesportiu: A socis del poliesportiu, activitats dirigides amb monitor
Poliesportiu: A jubilats
Poliesportiu: A estudiants a centres de Sort
Poliesportiu: A socis de clubs del municipi
Rocòdrom: Abonament anual a socis del poliesportiu
Rocòdrom: Abonament anual a socis del rocòdrom
Rocòdrom: Abonament anual a socis d'AEPallars
Rocòdrom: No socis, per mes
Rocòdrom: No socis, per dia

12,00 €
20,00 €
80,00 €
20,00 €
30,00 €
20,00 €
120,00 €
15% Dte.
10% Dte.
60,00 €/any
60,00 €/any
60,00 €/any
Gratuït
60,00 €/any
33,00 €/any
25,00 €
3,00 €

4. Aprovar provisionalment, amb els vots a favor dels 11membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, la modificació que s’especifica de la següent ordenança fiscal:
- Ordenança fiscal núm. 10 reguladora de la Taxa per llicència d’obertura
d’establiments. Es modifica Article 7, exempcions i bonificacions, afegint un epígraf
c) que quedarà redactat de la següent manera: “c) L’obertura d’activitats agrícoles i
ramaderes gaudirà d’una bonificació del 60% de la quota tributària.”
5. Sotmetre els dos precedents acords d’aprovació provisional al tràmit d’exposició al públic
durant el termini de 30 dies, a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n
presenti cap, l’acord d’aprovació provisional quedarà elevat a definitiu sense necessitat
d’adoptar-ne cap més.
6. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

10 Extinció de la delegació del servei de gestió tributària
Exp. E-1/12
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació municipal de Sort en sessió de 2 de juny de 1994,
pel qual es va aprovar contractar en règim de prestació de serveis amb l'empresa Gestimpost la
prestació del servei de confecció dels padrons cobratoris, de l'emissió de rebuts i la resta de
treballs necessaris per al cobrament de les taxes i preus públics municipals,
Atès que l’esmentada contractació s’ha prorrogat tàcitament fins el present exercici de 2012,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació, d’actualitzar la gestió
amb el propi personal municipal i amb el programari gratuït que la Diputació de Lleida posa a
disposició dels ajuntaments, per tal de disminuir els costos de gestió,

16

PLE 2012-03 = 12 octubre 2012

Amb 8 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i
Colom, i 3 en contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 11membres presents del total d’
11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. No renovar del contracte en règim de prestació de serveis amb l'empresa Gestimpost
per a la confecció dels padrons cobratoris, l'emissió de rebuts i la resta de treballs
necessaris per al cobrament de les taxes i preus públics municipals i declarar la seva
extinció a tots els efectes.
2. Notificar formalment aquest acord a l’empresa Gestimpost, ja notificat prèviament a
l’adopció del present acord, requerint a la referida empresa el retorn dels fitxers i de
les dades que són propietat de l’Ajuntament de Sort i estan protegides per la Llei
orgànica 18/1999, de protecció de dades de caràcter personal.
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.

11 Compte General de l’exercici de 2011
Exp. F-18/12
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/11
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/11 de diverses partides del pressupost de despeses de
2011 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
INGRESSOS

Concepte
115
300
301
329
332
450
TOTAL

DESPESES

Import
15.000,00 €
19.000,00 €
25.000,00 €
435.000,00 €
10.000,00 €
54.700,00 €
558.700,00 €

Funcional Econòmica
210
42
15
220
16
220
31
220
92
220
92
230
15
41
32
41
16
465
33
48
913
01
TOTAL

Import
16.000,00 €
28.000,00 €
27.000,00 €
2.000,00 €
64.000,00 €
4.100,00 €
275.000,00 €
75.000,00 €
15.000,00 €
50.000,00 €
2.600,00 €
558.700,00 €

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
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INGRESSOS

Concepte
40
TOTAL

DESPESES

Import
275.000,00 €
275.000,00 €

Funcional Econòmica
130
450
330
160
450
210

Import
22.000,00 €
10.000,00 €
183.000,00 €

TOTAL

215.000,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS

Concepte
40
TOTAL

DESPESES

Import
75.000,00 €
75.000,00 €

TOTAL

0,00 €

Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2011 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 3 d’abril de 2012, i el
compte general del expressat pressupost, que consta dels balanços de situació, els comptes de
resultats, els estats de la liquidació dels pressupostos de despeses i d'ingressos, els estats
demostratius de pressupostos tancats, i els estats del romanent de tresoreria i els pressupostaris,
que presenten el següents resums:
AJUNTAMENT DE SORT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
9
TOTAL

CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
831.000,00
0,00
831.000,00
645.423,87
685.000,00
141.100,00
826.100,00
545.284,45
40.000,00
0,00
40.000,00
19.679,36
333.000,00
415.000,00
748.000,00
665.199,45
3.210.000,00
0,00
3.210.000,00
700.027,04
88.000,00
2.600,00
90.600,00
87.589,55
5.187.000,00
558.700,00
5.745.700,00
2.663.203,72

PEND.PAG.
2.653,28
73.640,02
0,00
7.351,82
392.485,91
0,00
476.131,03

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

PREV. INIC
710.000,00
86.000,00
196.000,00
825.000,00
72.000,00
150.000,00
3.047.000,00
101.000,00
5.187.000,00

MODIFICAC.
15.000,00
0,00
489.000,00
54.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
558.700,00
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PREV. DEFIN.
725.000,00
86.000,00
685.000,00
879.700,00
72.000,00
150.000,00
3.047.000,00
101.000,00
5.745.700,00

DRETS REC.
PEND. COBR.
155.489,25
705.901,72
71.031,28
0,00
552.151,67
125.010,05
649.184,05
0,00
62.774,43
27.312,00
4.000,00
0,00
3.171.694,82
2.040.435,93
0,00
0,00
5.216.737,97
2.348.247,23

PLE 2012-03 = 12 octubre 2012

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

76.089,85
580.537,71
184.168,58
510.738,28

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

5.216.737,97
2.663.203,72
0,00
2.553.534,25

ESTAT DE 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

3.157.520,47
1.230.341,46
1.984.111,61
339.041,65
3.572.248,97

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

6.004.283,18
2.463.156,46
3.541.126,72

COMPTE DE RESULTATS
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

3.371.761,85
177.707,54
571,15
-8.913,82
3.541.126,72

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
1
65.000,00
32.000,00
97.000,00
95.538,90
0,00
2
235.000,00
183.000,00
418.000,00
326.269,21
91.347,44
3
1.000,00
0,00
1.000,00
2,34
0,00
4
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
TOTAL
301.200,00
215.000,00
516.200,00
421.810,45
91.347,44
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INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

75.050,00
226.100,00
50,00
301.200,00

MODIFICAC.

275.000,00
0,00
0,00
275.000,00

PREV. DEFIN.

350.050,00
226.100,00
50,00
576.200,00

II)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació
III)
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets
b) Obligacions reconegudes netes
c) Desviacions
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT
IV)
ESTAT DE 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
V)
BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
RESULTATS DE L’EXERCICI
342631.66
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

DRETS REC.

PEND. COBR.

333.158,25
242.058,51
0,00
575.216,76

0,00
175.495,39
0,00
175.495,39

92.853,89
28.050,31
0,00
0,00

575.216,76
421.810,45
0,00
153.406,31

1.347.361,87
372.632,70
28.746,77
927.299,53
76.176,41

530.291,62
359.770,42
170.521,20

211.974.66
-41.484,45
30,99
0,00
170.521,20

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2011
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DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
230.000,00
0,00
230.000,00
211.032,36
2
112.000,00
0,00
112.000,00
23.453,34
TOTAL
342.000,00
0,00
342.000,00
234.485,70

PEND.PAG.
0,00
341,32
341,32

INGRESSOS
CAP.
4
TOTAL

PREV. INIC. MODIFICACIONS
342.000,00
75.000,00
342.000,00
75.000,00

PREV. DEFIN.
417.000,00
417.000,00

DRETS REC.
349.828,48
349.828,48

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

PEND. COBR.
0,00
0,00

0,00
7.870,42
0,00
0,00

249.828,48
234.485,70
0,00
15.342,78

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

0,00
8.553,64
21.435,67
21.435,67

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

31.615,65
16.312,54
15,312,54

VIII) COMPTE DE RESULTATS
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

15,303,11
0,00
0,00
0,00
15.303,11

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
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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

6.004.283,18
530.291,62
31.615,65
6.566.190,45
2.463.156,46
359.770,42
16.312,54
2.839.239,42
3.726.951,03

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

2.553.534,25
153.406,31
15.342,78
2.722.283,34

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

3.572.248,97
76.176,41
21.435,67
3.669.861,05

Atès que l’expedient del Compte General del pressupost de l’Ajuntament de Sort i dels
Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió
de en sessió de 5 d’abril de 2012, amb el quòrum legalment establert i informe previ favorable
de la Comissió Especial de Comptes del 4 d’abril de 2012, que l’Edicte corresponent ha estat
exposat al tauler oficial d’anuncis l’ 11 d’abril de 2012, al web municipal el 19 d’abril de 2012
i al BOP núm. 54 de 19 d’abril de 2012, durant el termini de 15 dies hàbils i 8 dies hàbils més,
no havent-se presentat cap al·legació o reclamació durant els expressats terminis,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i vista la documentació que consta a
l’expedient i el que es disposa a la Llei d'hisendes locals,
Amb 8 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i
Colom, i 3 en contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 11membres 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 els
Comptes generals de l'exercici de 2011 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.

12 Adequació a les mesures d’estabilitat pressupostària
Exp. F-65/11
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Vist el que es disposa als articles 2 del Reial Decret 20/2012, de mesures per a garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al present exercici 2012, en relació amb l’aplicació de
l’estalvi derivat de la reducció de la quantia de les retribucions del personal del sector públic
que correspongui percebre en el mes de desembre com a conseqüència de la supressió de la
paga extraordinària, de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes esmentat,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació,
Amb 8 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís i
Colom, i 3 en contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 11membres presents del total d’
11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Immobilitzar en el present exercici de 2012 els crèdits previstos per a l’abonament de la
paga extraordinària de desembre del personal al servei de la Corporació municipal de
Sort.
2. Afectar aquests crèdits a la finalitat que s’esmenta a l’article 4 del Reial Decret
20/2012, sense que es puguin destinar a cap altre objectiu, ni en el present exercici ni en
exercicis futurs.
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 Tomàs indica que el seu grup vota no per coherència,
atès que consideren que per sortir de la crisi i generar més activitat econòmica no s’han de
reduir sous ni pujar impostos.

En aquest punt s’absenta del Ple el senyor Faurat, directament afectat per l’assumpte a tractar.

13 Expedient d’apreuament de la Cooperativa Vella
Exp. I-4/11.1
Vist l’escrit del senyor Josep Vidal Escoll, que en qualitat de propietari de l’edifici
anomenat Cooperativa vella, situat al carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 6, de Sort,
formula l’advertiment previst a l’article 114.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i el seu propòsit d’iniciar l’expedient
d’apreuament de l’esmentat edifici,
Vist l’informe tècnico-jurídic redactat per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós
Gallart, i pel secretari de la Corporació, senyor Carles Vives Agurruza, que literalment
transcrit diu:
««INFORME TÈCNICO-JURÍDIC
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Exp. U-5/12. Sol·licitud d’inici de l’expedient d’apreuament de la Cooperativa vella.
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ANTECEDENTS
El senyor Josep Vidal Escoll ha presentat a l’Ajuntament un escrit de 23 de gener de
2012, registre d’entrada núm. 176 de 26.01.2012, en què se sol·licita d’inici de
l’expedient d’apreuament dels terrenys de la finca de l’edifici de la Cooperativa vella,
situada al carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 6, de Sort, dels quals n’és el
propietari.
Dels antecedents que obren als arxius municipals resulta que la referida Cooperativa
va ser fundada el 21 de juliol de 1929 amb la denominació de Sindicat Agrícola i
Cooperativa Lletera del Pallars, per acord de la junta general de socis d’acord amb el
que es disposava a la llei de sindicats agrícoles de 20 d’agost de 1928, i amb l’emissió
de bons per import de 30.000 pessetes del moment i la concertació d’un préstec amb
garantia hipotecària per import de 50.000 pessetes; que amb els fons obtinguts es va
construir l’edifici i es va adquirir la maquinària i l’utillatge necessaris per a la
s’elaboraven formatges i mantega amb la llet procedent de les explotacions dels
ramaders de la comarca, la major part dels quals era de condició modesta, als quals
ajudava a donar sortida econòmica; i que l’activitat de la Cooperativa va anar en
augment fins l’esclat de la Guerra Civil, en què es va veure frenada, i que va recuperar
posteriorment fins que l’any 1970 va ser absorbida per l’empresa RANIA i
posteriorment per la RAM, seguint activa fins que tancà uns anys més tard.
El 27 de febrer de 1976 la finca va ser comprada pel reclamant, el senyor Josep Vidal
Escoll, a la Cooperativa Lletera del Pallars, i en aquell moment l’ús existent de la finca
no era el residencial sinó un ús de cooperativa.
En el moment en què es van redactar les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort de l’any 1981 es va recollir la situació existent abans referida mitjançant la
qualificació urbanística d’equipament en la mesura que a la dita finca s’hi havien estat
exercint fins feia poc activitats que afectaven un col·lectiu rellevant de la vila.
Concretament a l’article 180 de les dites Normes de 1981 s’hi preveia la clau Cv, és a
dir, el sistema de dotacions i equipaments d’usos diversos, i a l’article 182.1 es
disposava expressament que s’admetia la titularitat i domini privats dels equipaments
existents, essent de domini públic la resta d’equipaments previstos. Ad exemplum cal
tenir present que la mateixa consideració de Cv la tenen l’edifici de Telefònica i
l’església parroquial.
A la revisió de les Normes subsidiàries de 1997, Document de modificacions puntuals i
text refós, i al Text refós aprovat l’any 2005, es va mantenir la qualificació del solar de
la Cooperativa vella com a equipament, tot i que l’Ajuntament va instar el canvi
d’ubicació de l’equipament de la mateixa superfície a una altra localització, si bé la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida no ho va acceptar.
La propietat de la finca no va presentar al·legacions durant la tramitació de les Normes
subsidiàries de 1981 i de les la de la Revisió de 1997, ni tampoc posteriorment ha
recorregut la normativa per la qual es qualificava i es qualifica la seva finca com a
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sistema d’equipaments, ni tampoc ha instat en cap moment la pertinent modificació de
la qualificació.
NORMATIVA D’APLICACIÓ ESMENTADA
Als articles 180 a 183 de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort
aprovades definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Lleida en sessió de
27.7.1981 es regula el sistema de dotacions i equipaments, i als articles 180 i 182.1 es
disposa, transcrits literalment:
““Article 180. ..... – Usos varis (clau Cv), que inclou, l’administratiu, l’escorxador, el
religiós i el cívic-cultural, així com els que queden a determinar per part de
l’administració posterior.
Article 182.1. Tal com es disposa a l’article 26 d’aquesta Normativa s’admet la
titolaritat (sic) i domini privats dels equipaments existents, si bé el seu ús i destí s’ha
d’adaptar a les presents Normes.””
Al paràgraf 2 del mateix article es concreta que la resta d’equipaments previstos a les
Normes són de domini públic, amb la possibilitat de fer concessions administratives.
Als articles 170 i 171 del Text refós de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort (aprovat definitivament pel Ple de l’Ajuntament de Sort el 14.6.2005,
amb vistiplau de la Comissió d’Urbanisme de Lleida atorgat en sessió de 8.9.2005,
DOGC núm. 4499 de 28.10.2005), en relació amb el Sistema d’equipaments, es
disposa, transcrit literalment:
““Article 170. Definició
El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls i immobles que es destinen a usos
públics o col·lectius al servei dels ciutadans.
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau C.
article 171. Règim general
En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels
equipaments s’observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial
vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant
Planejament Especial.
1. El sòl previst per a nous equipaments serà, en execució d’aquestes Normes
Subsidiàries i dels instruments que les desenvolupin, de titularitat pública en funció dels
procediments previstos en la legislació vigent (cessions, expropiacions, etc.) si bé la
gestió pot atribuir-se al sector privat.
2. Els equipaments existents podran mantenir el règim de propietat o titularitat que
tinguin en el moment de l’aprovació d’aquestes Normes.””
A l’article 114.1 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme es disposa que:
““Un cop transcorreguts cinc anys des de l’entrada en vigor del pla d’ordenació
urbanística municipal, en cas que no disposi de programa d’actuació urbanística
municipal, o un cop exhaurit el termini establert pel programa o l’agenda, si no s’ha
iniciat el procediment d’expropiació dels terrenys reservats per a sistemes urbanístics
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que, en virtut de les determinacions del pla, hagin d’ésser necessàriament de titularitat
pública i que no estiguin inclosos, a l’efecte de llur gestió, en un polígon d’actuació
urbanística o en un sector de planejament urbanístic, les persones titulars dels béns
poden advertir l’administració competent de llur propòsit d’iniciar l’expedient
d’apreuament. Si transcorre un any des de la formulació de l’advertiment i
l’administració no hi ha donat resposta, l’inici de l’expedient d’apreuament es produeix
per ministeri de la llei; a aquest efecte, les persones propietàries poden presentar el full
d’apreuament corresponent i, si transcorren tres mesos i l’administració no l’accepta, es
poden dirigir al Jurat d’Expropiació de Catalunya, la resolució del qual per fixar
l’apreuament exhaureix la via administrativa.””
CONSIDERACIONS
A l’article 171.2 de les Normes actualment vigents es disposa que els equipaments
existents podran mantenir el règim de propietat o titularitat que tinguin en el moment
de l'aprovació d'aquestes Normes.
A la vista de l’anterior normativa cal concloure que l’ajuntament no te l’obligació
d’expropiar un equipament que, en el moment de l’aprovació de les NNSS de 1981, era
existent i de propietat privada, de la mateixa manera que tampoc procediria tal
sistema d'adquisició forçosa pel cas de l'edifici de Telefònica o el de l'Església
parroquial, ambdós fiques existents, de propietat privada i també qualificades
d'equipament. En conseqüència, cap de les determinacions del planejament vigent
disposa que l'edifici de la Cooperativa vella hagi de ser necessàriament de titularitat
publica.
CONCLUSIONS
En base a tot l’exposat, i tenint en compte que a l’article 114.1 del Decret Legislatiu
1/2010 s’exigeix que només poden ser susceptibles d’expropiació per ministeri de la llei
aquells terrenys que en virtut de les determinacions del pla hagin d’ésser
necessàriament de titularitat pública, requisit legal que no es compleix. Per tant no és
procedent accedir a la petició d'expropiació per ministeri de la llei.
Sort, 7 de maig de 2012 (segueixen 2 signatures) Christian Lladós Gallart, Arquitecte
municipal de Sort, Carles Vives Agurruza,
Secretari de l’Ajuntament de Sort.»»
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació, d’aprovar l’informe
tècnico-jurídic redactat pels serveis municipals,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’informe tècnico-jurídic redactat per l’arquitecte municipal, senyor
Christian Lladós Gallart, i pel secretari de la Corporació, senyor Carles Vives
Agurruza.
2. Notificar aquest acord, que tanca la via administrativa, al senyor Josep Vidal Escoll,
amb expressió dels recursos que siguin procedents.
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3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

En aquest punt es reincorpora al Ple el senyor Faurat.

14 Aprofitaments forestals 2012
Exp. M-7/11
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. PSO 175/12)

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 2012 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 95,25 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
4. Adjudicar directament al senyor Joan Salvadó Sabarich l’aprofitament de pastures de
l’any 2012 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”, per raó de la quantia.
5. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural Forestals del
DAAM.
6. 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 128/12)

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 2012 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 índex
de 99,50 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
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1. Adjudicar directament a la senyora Rosa Solanes Arnau l’aprofitament de pastures
de l’any 2012 de la CUP 185, “la Roques de la Bastida”, per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l’interessat, als veïns de la Bastida i a l’Àrea del Medi
Natural Forestals del DAAM.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

APROFITAMENT DE PASTURES A UNA FINCA DE MONTARDIT DE DALT
Vista la sol·licitud del senyor Carlos Juanmartí Lamora, de Casa Mateu de Montardit de
Dalt, d’aprofitar les pastures de la finca anomenada Costes de Sant Pere, de Montardit de
Dalt, durant un termini de 10 anys, al·legant que les finques confrontades són propietat o
són aprofitades per Casa Mateu, l’alt cost del tancament i que actualment aquesta finca no
s’aprofita,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia, d’atorgar l’esmentat
aprofitament de forma directa, en raó de l’import, per un període de 10 anys i amb una
taxació de 30,00 € anuals.
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Atorgar al senyor Carlos Juanmartí Lamora l’aprofitament de pastures de la finca
anomenada Costes de Sant Pere, per un període de 10 anys i amb una taxació de preu
equivalent a la dels altres aprofitaments atorgats, sempre que no hi hagi duplicitat amb
finques atorgades a l’aplicació Comunals del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.
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.

ADJUDICACIÓ DE PASTURES A RAMADERS L’ANY 2013
Ateses les modificacions introduïdes pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya en relació amb la classificació de
terrenys forestals (FO), de pastures arbrades (PA) i de pastures arbustives (PS), que han
alterat la quantitat d’hectàrees de pastures disponibles.
Atès que la gestió efectuada enguany pels serveis administratius municipals dels terrenys de
titularitat municipal amb aprofitament de pastures, amb l’objectiu d’obtenir més
aprofitaments, ha posat de relleu l’existència de una certa quantitat de finques que són
gestionades i adjudicades per particulars, tot i constar inscrites al Cadastre a favor de
l’Ajuntament de Sort,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia, d’incloure a
la gestió municipal totes les finques que constin inscrites al Cadastre a favor de
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l’Ajuntament de Sort, a l’efecte de què els beneficis de la seva adjudicació recaiguin a les
finances públiques en tant els particulars que fins a l’actualitat les han gestionat no acreditin
la legitimitat de la seva pretensió,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Reclamar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi
Natural la gestió de totes les finques que constin inscrites al Cadastre a favor de
l’Ajuntament de Sort.
2. Atendre durant l’exercici de 2013 en primer lloc les sol·licituds de pastures
presentades pels ramaders del municipi, , amb els següents imports:
- Les mateixes superfícies atorgades l’any 2011, a 1,00 €/Ha
- Les ampliacions de les superfícies de 2011, a 5,00 €/Ha
3. Posar a disposició d’altres ramaders que ho sol·licitin, en primer lloc als que tenen
les seves explotacions al Pallars Sobirà, la resta de superfície de pastures aprofitables
disponibles, al preu de 22,00 €/Ha.
4. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

15 Mocions al Ple
Exp. G-1/11
MOCIÓ PER PROMOURE LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA NACIONAL

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, que ha estat aprovada per
l’Ajuntament de les Borges Blanques, en què s’insta el Parlament de Catalunya a que
sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de Catalunya i/o convoqui un
referèndum sobre la independència de Catalunya i altres mesures que desenvolupin aquestes
accions,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb 10 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís,
Colom, Ricart i Tuneu, i 1 en contra, del senyor Tomàs, dels 11membres presents del total d’
11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU en què s’insta el Parlament
de Catalunya a que sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania nacional de
Catalunya i/o convoqui un referèndum sobre la independència de Catalunya i altres
mesures que desenvolupin aquestes accions, còpia de la qual s’adjunta a la present
acta.
2. Notificar aquest acord a al president de la Generalitat i a l’Associació de Municipis
per la Independència.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
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En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs indica que ell se sent català, però que s’estan
portant les coses excessivament cap al sentiment, i demana que no es porti el poble a la
desil·lusió perquè que el camí no serà fàcil, que està bé poder ser independents però
personalment i econòmicament, que considera que es tracta d’una cortina de fum per amagar
els problemes reals, que com a catalans hem sentit menyspreus i la reacció és molt bonica
però no es pot arribar al desencís. L’alcalde respon que la gent segueix percebent la dolenta
situació econòmica, però que per això precisament ha tingut èxit la mobilització de la
societat catalana, perquè l’espoli que pateix Catalunya afecta a serveis bàsics i potser més
als que donen els ajuntaments, i per això s’ha generat una il·lusió col·lectiva per
administrar-nos nosaltres mateixos sense oblidar la solidaritat que sempre ha tingut
Catalunya amb l’estat. La senyora Ricart expressa que és favorable a la independència però
no com a una posició partidista, en contraposició amb els que retallen, que ara no se’n parla
de les retallades i només se’n parla d’independència, i s’expressa en contra de
l’oportunisme.

MOCIÓ PER A LA DECLARACIÓ DE SORT COM A TERRITORI CATALÀ LLIURE

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, que ha estat aprovada per diverses
institucions i organismes, en què en què es declara moralment el municipi de Sort com a
territori català lliure, i s’insta el president de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a
iniciar l’abans possible, i en tot cas abans de l’ 11 de setembre de 2014, el procés de
declaració de sobirania nacional catalana i convoquin els referèndums i comicis necessaris
per preparar la transició cap al nou estat català,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb 10 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet, Obiols, Lluís,
Colom, Ricart i Tuneu, i 1 en contra, del senyor Tomàs, dels 11membres presents del total d’
11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Declarar moralment el municipi de Sort com a territori català lliure.
2. Insta el president de la Generalitat i el Parlament de Catalunya a iniciar l’abans
possible, i en tot cas abans de l’ 11 de setembre de 2014, el procés de declaració de
sobirania nacional catalana i a convocar els referèndums i comicis necessaris per
preparar la transició cap al nou estat català.
3. Notificar aquest acord a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la
Presidència del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels
Diputats, a la Presidència del Parlament Europeu, a la Presidència de la Comissió
Europea, a l’Associació de Municipis per la Independència, al Secretariat General de
Nacions Unides, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació
de Municipis de Catalunya i a l’Assemblea Nacional Catalana.
4. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
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En torn d’explicació de vot els portaveus que han parlat al torn d’explicació de vot de la
Moció anterior demanen que es reprodueixin les seves manifestacions, i es transcriuen:
El senyor Tomàs indica que ell se sent català, però que s’estan portant les coses
excessivament cap al sentiment, i demana que no es porti el poble a la desil·lusió perquè que
el camí no serà fàcil, que està bé poder ser independents però personalment i
econòmicament, que considera que es tracta d’una cortina de fum per amagar els problemes
reals, que com a catalans hem sentit menyspreus i la reacció és molt bonica però no es pot
arribar al desencís. L’alcalde respon que la gent segueix percebent la dolenta situació
econòmica, però que per això precisament ha tingut èxit la mobilització de la societat
catalana, perquè l’espoli que pateix Catalunya afecta a serveis bàsics i potser més als que
donen els ajuntaments, i per això s’ha generat una il·lusió col·lectiva per administrar-nos
nosaltres mateixos sense oblidar la solidaritat que sempre ha tingut Catalunya amb l’estat.
La senyora Ricart expressa que és favorable a la independència però no com a una posició
partidista, en contraposició amb els que retallen, que ara no se’n parla de les retallades i
només se’n parla d’independència, i s’expressa en contra de l’oportunisme.

MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PER A LA REDUCCIÓ DEL CO2

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, i impulsat per la Diputació de Lleida,
en què es proposa l’adhesió al Pacte d’alcaldes/esses amb el compromís amb les propostes
de la Unió Europea de reducció de les emissions de CO2,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU en què es proposa l’adhesió
al Pacte d’alcaldes/esses amb el compromís amb les propostes de la Unió Europea de
reducció de les emissions de CO2.
2. Notificar aquest acord als Comissaris de Transports i d’Energia de la Comissió
Europea i a la Diputació de Lleida.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MANIFEST EN DEFENSA DELS CONSELLS COMARCALS

Vist el Manifest en defensa dels consells comarcals presentat pel Grup municipal de CiU i
impulsat pels consells comarcals de la demarcació de Lleida, en què es defensa el paper
consolidat dels consells comarcals de les terres de Lleida,
A proposta de l’Alcaldia,
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Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar el Manifest en defensa dels consells comarcals presentat pel Grup municipal
de CiU i impulsat pels consells comarcals de la demarcació de Lleida, en què es
defensa el paper consolidat dels consells comarcals de les terres de Lleida, còpia de
la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a les institucions que s’hi esmenten.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ SOBRE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS EN LA PROTECCIÓ D’ANIMALS

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU i aprovada pel Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, relativa a l’assumpció pel Consell de les competències municipals derivades
de l’aplicació de la Llei de protecció dels animals i l’establiment d’un sistema de
finançament destinat als ens locals per a la seva aplicació,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU CiU i aprovada pel Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, relativa a l’assumpció pel Consell de les competències
municipals derivades de l’aplicació de la Llei de protecció dels animals i
l’establiment d’un sistema de finançament destinat als ens locals per a la seva
aplicació, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà i a les institucions que
s’hi esmenten.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ PER GARANTIR EL MANTENIMENT DE LLARS D’INFANTS MUNICIPALS

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU i aprovada per les entitats
municipalistes catalanes ACM i FMC, en què es demanen a la Generalitat de Catalunya els
recursos necessaris per a mantenir les actuals llars d’infants municipals,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU i aprovada per les entitats
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municipalistes catalanes ACM i FMC, en què es demanen a la Generalitat de
Catalunya els recursos necessaris per a mantenir les actuals llars d’infants
municipals, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a les entitats municipalistes catalanes ACM i FMC, a la
Secretaria del Govern de la Generalitat i al Departament d’Ensenyament.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

MOCIÓ SOBRE LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU i impulsada per la Diputació de
Lleida, en què s’insta l’adopció de mesures correctores dels efectes de la Llei orgànica
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera sobre la capacitat financera de les
corporacions locals,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU i impulsada per la
Diputació de Lleida, en què s’insta l’adopció de mesures correctores dels efectes de
la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera sobre la
capacitat financera de les corporacions locals, còpia de la qual s’adjunta a la present
acta.
2. Notificar aquest acord a les institucions que s’hi esmenten.
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.

MOCIÓ SOBRE LA PROPOSICIÓ DE LLEI DE LA DACIÓ EN PAGAMENT

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, i impulsada per la Federació de
Municipis de Catalunya, en què es proposa l’adhesió a l’Ajuntament de Sort a la Iniciativa
Legislativa Popular (ILP) Proposició de llei de regulació de la dació en pagament, de
paralització dels desnonaments i de lloguer social,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió a l’Ajuntament de Sort a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP)
Proposició de llei de regulació de la dació en pagament, de paralització dels
desnonaments i de lloguer social, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
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3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

MOCIÓ RELATIVA A LA PLUSVÀLUA EN EXECUCIONS HIPOTECÀRIES

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, i impulsada per la Federació de
Municipis de Catalunya, en què es proposa l’adhesió a l’Ajuntament de Sort a la Resolució
de la FMC sobre l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana de
les transmissions derivades d’execucions hipotecàries de l’habitatge habitual,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU en què es proposa l’adhesió
a l’Ajuntament de Sort a la Resolució de la FMC sobre l’Impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana de les transmissions derivades d’execucions
hipotecàries de l’habitatge habitual, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

MOCIÓ EN DEFENSA DEL MARC COMPETENCIAL CATALÀ

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, i impulsada per la Federació de
Municipis de Catalunya, en què es proposa l’adhesió a l’Ajuntament de Sort a la Resolució
de la FMC en defensa del marc competencial català,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU en què es proposa l’adhesió
a l’Ajuntament de Sort a la Resolució de la FMC en defensa del marc competencial
català, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

MOCIÓ EN RELACIÓ AL PLA D’AJUST DEL MINISTERI D’HISENDA
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Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, i impulsada per la Federació de
Municipis de Catalunya, en què es proposa l’adhesió a l’Ajuntament de Sort a la Resolució
de la FMC relativa al Pla d’ajust del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU en què es proposa l’adhesió
a l’Ajuntament de Sort a la Resolució de la FMC relativa al Pla d’ajust del Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

MOCIÓ SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT AMB ELS AJUNTAMENTS

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, i impulsada per la Diputació de
Lleida, en què s’insta al Govern de la Generalitat a liquidar el deute amb els ajuntaments de
forma urgent i prioritària i, si això no és possible, que estableixi amb caràcter d’urgència un
calendari de pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU en què s’insta al Govern de
la Generalitat a liquidar el deute amb els ajuntaments de forma urgent i prioritària i,
si això no és possible, que estableixi amb caràcter d’urgència un calendari de
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals, còpia de la qual
s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a les institucions que s’hi esmenten.
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.

RESOLUCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ

Vista la Resolució adoptada per la Federació de Municipis de Catalunya i presentada pel
Grup municipal de CiU, en què s’insta el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva posició
envers els ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació, dotant aquestes partides
perquè els ajuntaments puguin ajudar a l’ocupabilitat de les persones des de la proximitat
que representen, i al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos
econòmics per a la realització de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament local,
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A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Donar el recolzament de l’Ajuntament de Sort a la Resolució de la Federació de
Municipis de Catalunya en què s’insta el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva
posició envers els ajuntaments en matèria de polítiques actives d’ocupació, dotant
aquestes partides perquè els ajuntaments puguin ajudar a l’ocupabilitat de les
persones des de la proximitat que representen, i el Govern de la Generalitat de
Catalunya a incrementar els recursos econòmics per a la realització de polítiques
actives d’ocupació i desenvolupament local, còpia de la qual s’adjunta a la present
acta.
2. Notificar aquest acord a la Federació de Municipis de Catalunya.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

MOCIÓ PER A LA REIMPLANTACIÓ DEL PROGRAMA PREPARA

Vista la Moció presentada pel Grup municipal d’IS-PM, en què s’insta el Govern de l’Estat
a garantir la transició a l’ocupació mitjançant la coordinació entre les polítiques actives
d’ocupació i les ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar l’exclusió social, ampliï la
cobertura del programa Prepara, i el Govern de la Generalitat a emprendre mesures urgents
per combatre l’atur juvenil i programes d’ocupació per a joves exclosos del programa
Prepara,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal d’IS-PM, en què s’insta el Govern
de l’Estat a garantir la transició a l’ocupació mitjançant la coordinació entre les
polítiques actives d’ocupació i les ajudes econòmiques d’acompanyament i evitar
l’exclusió social, ampliï la cobertura del programa Prepara, i el Govern de la
Generalitat a emprendre mesures urgents per per combatre l’atur juvenil i programes
d’ocupació per a joves exclosos del programa Prepara, còpia de la qual s’adjunta a la
present acta.
2. Notificar aquest acord a les institucions que s’hi esmenten.
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.

MOCIÓ A FAVOR DELS PIRINEUS I DEL TURISME SOSTENIBLE
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Vista la Moció presentada pel Grup municipal Grup municipal d’IS-PM, en què es demana
al Govern de la Generalitat que desenvolupi polítiques actives de creació, promoció i
dinamització econòmica al voltant dels sectors productius dels Pirineus i l’Aran, que
configuri un model turístic sostenible des de les vessants econòmica, de respecte al territori,
al patrimoni natural, cultural, històric i paisatgístic, i que mantingui les inversions previstes
alls Pirineus i l’Aran i planifiqui noves actuacions a mig termini,
Atesa la proposta del Grup municipal de Ciu, d’incorporar a la Moció presentada el Resum
de les intervencions en grups a l’Aula Territorial de Lleida sobre el Pla Estratègic Turístic
de Catalunya 2011-2015,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal d’IS-PM, en què:
a) Es demana al Govern de la Generalitat:
- Que desenvolupi polítiques actives de creació, promoció i dinamització
econòmica al voltant dels sectors productius dels Pirineus i l’Aran.
- Que configuri un model turístic sostenible des de les vessants econòmica, de
respecte al territori i als seus valors, al patrimoni natural, cultural, històric i
paisatgístic.
- Que mantingui tots aquells plans i programes i les inversions previstes alls
Pirineus i l’Aran, així com la planificació de noves actuacions a mig termini,
atès que qualsevol paralització o retallada a aquests territoris tenen una
incidència molt més acusada que a la resta.
b) Es demana al Govern de l’Estat:
- Que continuï amb l’execució i la planificació de les inversions en
infraestructures, així com el manteniment de les dependències i activitats dels
seus organismes als territoris dels Pirineus i l’Aran.
c) I es demana a ambdós Governs, de la Generalitat i de l’Estat:
- Que tinguin presents les conclusions del Pla Estratègic Turístic de Catalunya
2011-2015.
2. Notificar aquests acords als Governs de la Generalitat i de l’Estat, amb la Moció i el
Resum d’intervencions sobre el Pla Estratègic Turístic de Catalunya 2011-2015,
còpia dels qual s’adjunten a la present acta.
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.

16 Assumptes de tràmit i administratius
CONDICIÓ DE PRECARIETAT PER OBRES A LA CTRA. LV-5223 A SORRE
Exp. F-19/10
Atès que l’Ajuntament està executant obres de millora de l’abastament d’aigua a Sorre, que
preveuen la col·locació d’una canonada de polietilè de 90 cm de diàmetre a la cuneta de la
carretera LV-5223, de la qual és titular la Diputació de Lleida,
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Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres, de sol·licitar la pertinent
autorització administrativa fent constar que les obres a la cuneta de la LV-5223 tenen el
caràcter de “A precari”, amb les implicacions que això comporta,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Sol·licitar a la Diputació de Lleida autorització administrativa per a l’execució d’obres
a Sorre en zona d’influència de la carretera LV-5223, que inclouen la col·locació d’una
canonada de polietilè de 90 cm de diàmetre en el límit de la zona de domini públic de la
carretera, a 3 m. des de l’aresta de l’esplanació.
2. Fer constar que l’esmentada autorització té el caràcter de A precari, la qual cosa
implica el compromís de modificar la esmentada instal·lació o remoure-la de la seva
ubicació com a conseqüència de qualsevulla activitat, obra o necessitat que sigui posada
de manifest per l’organisme titular de la via, essent aquesta modificació sufragada en la
seva totalitat per l’Ajuntament de Sort.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

CONDICIÓ D’INDIVISIBILITAT DE FINQUES DE CASA CARDÓS DE LLESSUI
Exp. O-71/11
Vista la sol·licitud de l senyora Elza Marques da Silva, titular de l’explotació ramadera Casa
Cardós de Llessui, per a la construcció d’una nau ramadera a la finca anomenada Base de
Jaume, amb referència cadastral 25261A009001790000GJ, una superfície de 8.534 m2 i amb la
classificació urbanística de Sòl no urbanitzable, zona de rústic de valor agrícola (clau V-1),
Atès que, d’acord amb el que es disposa a l’article 147 de les vigents Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort, la parcel·la mínima a aquesta zona és la de la Unitat mínima de
conreu, 4,5 Ha en terreny de secà i d’ 1 Ha en terreny de regadiu,
Atesa la proposta del titular de l’explotació ramadera de Casa Cardós, d’afectar l’edificabilitat
de les següents finques de la seva propietat a la construcció de la nau ramadera a construir:
Nom
Tom
Llibre Foli
Finca
Superf. m2
Basi de Jaume
902
37
74
303 dup.
6.537
Vedre
533
23
161
1537
8.716
Sabartés
185
10
189
729
8.716
Cultia
467
20
164
106 tripl.
21.740
TOTAL
45.709
A proposta de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia, i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
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1. Imposar la condició d’indivisibilitat a efectes d’edificabilitat sobre les finques:
Nom
Basi de Jaume
Vedre
Sabartés
Cultia

Tom
902
533
185
467

Llibre
37
23
10
20

Foli
74
161
189
164

Finca
303 dup.
1537
729
106 tripl.

Superf. m2
6.537
8.716
8.716
21.740

2. Inscriure aquesta condició d’indivisibilitat al Registre de la Propietat com un gravamen
sobre les referides finques.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

INFORMES DE MOROSITAT
Exp. F-65/11
Vist el que es disposa a la legislació vigent en matèria de l’obligació de pagament a proveïdors
en determinats terminis, i el reflex comptable en Informes de morositat,
Vistos els llistats redactats pels serveis administratius municipals, que contenen els informes de
morositat dels trimestres 1r, 2n i 3r del corrent any 2012,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar els informes de morositat dels 1r, 2n i 3r trimestres de 2012.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

NOVA DENOMINACIÓ DEL CAMÍ DE LES VERNEDES
Exp. U-3/12
Vista la sol·licitud presentada pel senyor David Díaz Mas, de canviar la denominació del
Camí de les Vernedes per Passeig de Les Vernedes, i altres sol·licituds,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres, de posar a informació
pública entre els veïns i propietaris del sector la proposta de nova denominació del Camí de
les Vernedes, i de no prendre en consideració les altres sol·licituds plantejades, i vista la
normativa vigent en aquesta matèria,
Amb els vots a favor dels 11 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
39

PLE 2012-03 = 12 octubre 2012

1. Aprovar inicialment en canvi de la denominació de l’actual Camí de les Vernedes per
Passeig de les Vernedes.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

17 Precs i preguntes
Els senyors Tomàs i Ricart demanen perquè no s’han posat a la consideració del Ple algunes
mocions de les quals se n’havia parlat a la reunió de treball de les Comissions informatives,
al que l’alcalde respon que es tractaran en el proper Ple que tingui lloc.

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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