ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

21 de maig de 2015
de 09 30 h a 10 55 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-15/15
Ple 15/3

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
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. Carles Vives Agurruza

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

(arriba al punt 2)

(arriba al punt 3)

secretari

No assisteixen
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Miquel Tuneu García

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

Lectura i aprovació de les actes de dos sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les Normes per als edificis pecuaris de Llessui
Pla de Millora Urbana i Divisió Poligonal, del sector UA6, Horts de Pietat Sud
Pressupost de l’exercici de 2015
Compte general de l’exercici de 2014
Calendari de cobraments en voluntària
Calendari laboral 2015
Canvi de lloc de la parada de taxis
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12
13
14
15

Servitud de la finca de Benjamí Montané sobre el Casal de Gent Gran, El Centre
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de dos sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de les sessions anteriors, de 13 de febrer i de 8 d’abril de
2015, que s'aproven per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre
d'Actes.

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Eduard Faurat Prat.

Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-2/14, G-7/15
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
118/14
20/05
119/14
25/08
120/14
01/10
121/14
07/10
122/14
15/10
123/14
24/10
124/14
05/11
125/14
05/11
126/14
07/11

Expedient

Assumpte

M-8/14

Ordena iniciar expedient d’investigació d’una porció de vial que dóna
accés al Prat de Bàsques i pot haver estat ocupada per un particular
Aprova la modificació del Pressupost 2014.1 d’Ajuntament i
P.M.Torrentill, per aplicació de majors ingressos
Aprova la modificació del Pressupost 2014.2 per aplicació de majors
ingressos
Aprova la contractació per urgència de personal per a l’escorxador per als
dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre
Aprova el Projecte d’urbanització del carrer dels Apartaments de Llessui,
presentat per Proens SA, amb les condicions imposades
Llicència d’obres a José Viñas, per a la construcció d’un edifici
unifamiliar en testera a Casa El Sant de Llessui
Llicència d’obres a Silvia Pujal, per a reparació de façana a l’Av. Comtes
de Pallars, 28
Llicència d’obres a Ramón Vigatà, per a reforma de 2 balcons al C.
Major, 9
Llicència d’obres a Vanses Castell, SL, per a reforma d’un bany al
Passatge particular Pey, 1

F-38/14.1
F-38/14.2
M-3/14
O-18/14
O-50/14
O-51/14
O-41/14
O-54/14

2

PLE 2015-03 = 21 maig 2015.docx

127/14
07/11
128/14
07/11
129/14
10/11
130/14
12/11
131/14
12/11
132/14
12/11
133/14
12/11
134/14
15/11
135/14
17/11
136/14
17/11
137/14
18/11
138/14
18/11
139/14
19/11
140/14
19/11
141/14
25/11
142/14
28/11
143/14
30/11
144/14
01/12
145/14
05/12
146/14
05/12
147/14
10/12
148/14
12/12
149/14
15/12

A-33/14
A-2/14
O-55/14
A-36/14
O-57/14
O-59/14
I-2/14
O-58/14
A-2/14
A-35/14
A-2/14
O-56/14
O-60/14
O-61/14
F-38/14.3
I-48/13
F-38/14.4
U-9/14
U-11/14
U-4/14.4
I-25/14
U-25/05
S-1/14

Llicència d’activitat a Javier de Moner, per a habitatge d’ús turístic al
Paller Nou, d’Olp
Autoritza a Assemblea Nacional de Catalunya l’ocupació de via pública al
C. Joaquim Sostres, davant l’Institut per a parada informativa
Llicència d’obres a Manel Nogueira Segon, per a canvi de finestres a la
plaça Major
Assabentat de la llicència d’activitat de ramaderia extensiva a nom de
Agustí Orteu Barado, de Casa Agustí d’Olp
Llicència d’obres a Agustí Aytés Farré, per a reparació de llosat al carrer
Major, 24
Llicència d’obres a Lluís Tor Boneta, per a reformes d’interiors a Casa
Trilla de Llessui
Ordena la publicació d’Edicte de baixa d’ofici per caducitat al padró
d’habitants de Sort de les persones incloses al llistat de 12.11.2014
Llicència d’obres a Construccions del Pirineu SCP, per a reforma d’una
cuina i bany a l’Av. Diputació, 8
Autoritza a Petit Moixó l’ocupació de via pública a la Plaça Major de Sort
per a la II Fira Pura Creativitat el 6 de desembre
Inicia l’expedient d’autorització amb caràcter provisional a Tot Auto Sort
SCP l’activitat com a taller d’un local al C. Escorxador, 13
Autoritza a Luisa Capilla i d’altres l’ocupació de via pública a la Plaça
Major de Sort per a un Mercat de 2a mà el 7 de desembre
Llicència d’obres a Ignasi Azamar, per a reforma d’un bany a l’Av. Pelai i
Fontsaré, 6
Llicència d’obres a Aleix Salvat Faurat, per a reparació d’un balcó a l’Av.
Verge de Montserrat, 4
Llicència d’obres a Agustí Aytés Farré, per a la reparació d’un mur a Casa
Aytés d’Enviny
Aprova la modificació del Pressupost d’Ajuntament 2014.3, per aplicació
de majors ingressos
Ordena la tramesa de l’expedient i la personació al recurs contenciós
administratiu 613/2013 interposat per germanes Francesca
Aprova la modificació del Pressupost del P.M.Llar d’Infants 2014.4, per
aplicació de majors ingressos
Adjudica a Ianua Arquitectes SCP com a contracte menor la redacció dels
Projectes de reparcel·lació i d’urbanització de la M.P.NNSSP a Altron
Ordre d’execució a Ramon Tusal Poquet d’obres a edifici en mal estat a
C. Torrent de Pietat, 14
Ordre d’execució a Roxbury Brand SL d’obres de consolidació d’un talús
a la finca Prat de Sant Pere de Montardit de Baix
Adhereix l’Ajuntament de Sort al conveni entre Generalitat i Diputació de
Lleida que estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2014
Llicència de parcel·lació a Joan Capdevila Canut, per a segregació de
coberts, paller i pati de Casa Pessó de Seurí
Autoritza a TVE Catalunya l’ocupació de via pública a av. Generalitat,
13, per a la retransmissió de la rifa de Nadal
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150/14
17/12
151/14
18/12
152/14
18/12
153/14
19/12
154/14
22/12
155/14
23/12
1/15
12/01
2/15
12/01
3/15
16/01
4/15
16/01
5/14
16/11
6/15
19/01
7/15
19/01
8/15
19/01
9/15
19/01
10/15
21/01
11/15
22/01
12/15
22/01
13/15
27/01
14/15
28/01
15/15
05/02
16/15
12/02

A-38/14
O-63/14
O-68/14
F-38/14.5
U-12/14
A-40/14
A-43/14
A-44/14
O-3/15
G-4/15
O-2/15
A-7/14
A-7/14
A-7/14
A-7/14
A-34/14
A-23/14
A-37/14
U-1/15
P-4/15
F-10/15
C-10/14

Llicència de trasllat d’activitat de botiga de llaminadures a David
Andorrà, de la Pl. Sant Eloi, 1, al C. Major, 50
Llicència d’obres a David Andorrà, per a la reforma d’un local al C.
Major, 50
Llicència d’obres a David Andorrà, per a instal·lació d’un rètol al C.
Major, 50
Aprova la modificació del Pressupost d’Ajuntament i P.M.Torrentill
2014.5, per transferència de crèdits entre partides de despeses
Ordre d’execució a Antoni Comes Solé d’obres de retirada de terres
d’esllavissada i assegurar un talús a l’inici del camí de Bressui
Traspàs de titularitat de la llicència d’activitat d’explotació ovina semiextensiva d’Agustí Escur a favor de Casa Roi de Llessui SCP
Llicència d’activitat a Armeria Montanya Equip, per a comerç de venda
de pirotècnica a C. Dr. Pol i Aleu, 25
Llicència d’activitat a Papaplà, SL, per a adequació de llicència de Bar
Musical a l’Av. Comtes de Pallars, 4
Llicència d’obres a Papapla SL, per a substitució de finestra per porta a
Av. Comtes de Pallars, 4
Adhesió del municipi de Sort a l’àmbit del Consorci Leader Pirineu
Occidental
Llicència d’obres a Agustí Farré, per a tapiar obertures a les façanes a
Casa Cinto d’Olp
Llicència d’activitat a Rabasa Turístic SL, per a transport escolar, línia
Sort-Llessui, curs 2014-15
Llicència d’activitat a Manel Bernacho Negre, per a transport escolar,
línia Sort-Llarvén, curs 2014-2015
Llicència d’activitat a Percot SL, per a transport escolar, línia Sort-Pujalt,
curs 2014-2015
Llicència d’activitat a Lluís Obiols Capdevila, per a transport escolar,
línia Sort-Pujalt, curs 2014-2015
Llicència d’activitat a Contrast Trip, SL, per a agència de viatges al Camí
de la Cabanera, 2 – Viver d’Empreses, local 4
Llicència d’activitat a Pessets Hotels SL, per a 27 habitatges d’ús turístic
a Av. Diputació, 1
Llicència d’activitat a Pessets Hotels SL, per a 14 habitatges d’ús turístic
a Av. Comtes de Pallars, 29
Llicència de divisió horitzontal a Josep Juanmartí Sibís, per a 2 entitats
sense elements comuns a C. Major, 40
Aprova la reducció de jornada de Nàdia Morabit Guerrero per tenir cura
d’un fill menor de 8 anys, especificant horaris i sou
Aprova la liquidació del pressupost de 2014 de l’Ajuntament i els
Patronats Municipals Torrentill i de la Llar d’Infants
Estima la reclamació d’indemnització presentada per Benjamí Montané
Vidal i ordena la notificació a la companyia asseguradora
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17/15
12/02
18/15
18/02
19/15
18/02
20/15
27/02
21/15
27/02
22/15
03/03
23/15
03/03
24/15
03/03
25/15
04/03
26/15
04/03
27/15
04/03
28/15
05/03
29/15
09/03
30/15
10/03
31/15
10/03
32/15
10/03
33/15
10/03
34/15
13/03
35/15
16/03
36/15
16/03
37/15
18/03
38/15
18/03
39/15
20/03

C-6/15
O-6/15
O-7/15
U-7/15
O-8/15
P-4/15
I-42/15
F-6/14
O-10/15
A-2/15
O-53/14
A-12/15
O-69/14
O-26/12
A-2/15
O-13/15
C-6/13
I-8/15
O-15/15
M-8/15
O-4/15
A-14/15
O-14/15

Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies 13 a 16 de febrer per les festes de Carnestoltes
Llicència d’obres a Palmira Tutusaus, per a reforma d’un bany al C. Dr.
Muxí i Monroset, 5, esc. A, 2n A
Llicència d’obres a Ramon Tusal, per a reparació d’una coberta al C.
Torrent de Pietat, 14
Ordre d’execució a Maurici Boldú i Manuela del Castillo d’obres a la
finca del C. de Dalt, 5
Llicència d’obres a Salvador Prat Mora, per a reparació del camí d’accés a
la Borda de Casa Colom, Pol. 4, parc. 1025
Es reassigna provisionalment i temporalment el lloc de treball de Miguel
Pelegrina Jiménez, a la brigada municipal d’obres
Ordena la personació al Recurs Cont-Adm. 38/2015, interposat per Jordi
Soler, i trametre l’expedient M-9/13, investigació a Casa Tallada
Ordena la instal·lació d’un comptador d’aigua a C. Borda, 27, Sr. Pere
Jordi Sabaté, deixar en suspens ordre d’embargament i controlar consums
Llicència d’obres a Pirineus Gestió de Sort, per a reparació d’una terrassa
a l’Av. Comtes de Pallars, 40
Autoritza a Oriol Colomé l’ocupació de via pública per a una terrassa al
Carrer Professor Fassman, 12
Deixa en suspens una llicència a Jordi Soler Poca per formigonar una
entrada de garatge a Casa Tallada d’Olp pel recurs contenciós presentat
Llicència d’activitat a Go Outdoor Adventour-Oat, SL, per a agència de
viatges a la Plaça Caterina Albert, local, 2
Llicència d’obres a Endesa Distribució Elèctrica SLU, per a nou
subministrament de B.T. a la finca polígon 1 parcel·la 118
Llicència d’obres a Ricardo Juanmartí, per a reparació d’un cobert a la
finca polígon 1 parcel·la 118
Autoritza a Teatre de Tarambanes l’ocupació de via pública al Pontet del
Riuet per a la venta d’entrades de la obra, els dies 10, 17 i 24.3.2015
Llicència d’obres a Ctat. Propietaris Edifici Lada, per a treballs de neteja i
canvi de escomeses a Av. Pelai i Fonsaré, 6
Autoritza al secretari, Carles Vives Agurruza, a representar l’Ajuntament
a judici oral al Jutjat Penal 2 de Lleida, P.A.251/2013, el 12 de març
Ordena la publicació d’Edicte de baixa d’ofici per caducitat al padró
d’habitants de Sort de les persones incloses al llistat 2015-1
Llicència d’obres a Agustí Aytés, per a reparació d’esquerdes d’una
façana a Casa Aytés d’Enviny
Aprova la compra a Antoni Tarragona Rutllan com a contracte menor
d’una furgoneta Citroen C-15.RD, matrícula L-4812-S, per 1.200,00 €
Llicència d’obres a CaixaBank SA, per a la reforma d’una oficina
bancària a l’av. Comtes de Pallars, 42
Llicència d’activitat a Caixa Bank, S.A. per a l’ampliació d’una oficina
bancària a l’Av. Comtes de Pallars, 42
Llicència d’obres a Teresa Mallorques, per a l’adequació d’un local al C.
Major, 40
5
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40/15
20/03
41/15
25/03
42/15
25/03
43/15
26/03
44/15
26/03
45/15
07/04
46/15
13/04
47/15
14/04
48/15
14/04
49/15
14/04
50/15
16/04
51/15
16/04
52/15
16/04
53/15
16/04
54/15
20/04
55/15
20/04
56/15
20/04
57/15
22/04
58/15
22/04
59/15
24/04
60/15
27/04
61/15
28/04
62/15
29/04

A-13/15
O-65/14
O-67/14
O-64/14
A-39/14
O-11/14
I-8/15
O-18/15
A-16/15
O-18/14
S-30/15
S-30/15
S-30/15
A-9/15
A-17/15
O-21/15
S-30/15
O-74/06
O-77/13
O-24/15
A-2/14
O-25/15
A-10/15

Llicència d’activitat a Maria Teresa Mallorques, per a farmàcia al C.
Major, 40
Llicència d’obres al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a la
construcció d’una planta de compostatge de FORM a Ctra. d’Enviny
Llicència d’obres al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per actuacions
complementàries a la Planta de Compostatge de FORM a Ctra. d’Enviny
Llicència d’obres a Miquel Tuneu, per a l’adequació d’un local al C. Dr.
Carles Pol i Aleu, 56
Llicència d’activitat a Miquel Tuneu, per a ferreteria al C. Dr. Carles Pol i
Aleu, 56
Llicència d’obres a M. Rosa Capdevila, per a construcció d’una tanca de
pedra a la Carretera de La Seu d’Urgell, 12, Hostal Can Josep
Ordena la publicació d’Edicte de baixa d’ofici per caducitat al padró
d’habitants de Sort de les persones incloses al llistat de 2015-01
Llicència d’obres a M. Salomé Sambola, per a l’enderroc de la caseta
d’un tros al Camí del Mentidero, 10
Llicència d’activitat a Judit Perxés, per a agència de viatges al local, 2 del
Viver d’Empreses, a Camí de la Cabanera, 2
Llicència d’obres a Proens per a l’execució d’un projecte d’urbanització,
al carrer dels Apartaments a Llessui
Autoritza a Llibreria Solé l’ocupació de via pública a Av. Comtes de
Pallars, 35 i C. Major, 22-28, durant la Diada de Sant Jordi
Autoritza als alumnes de 4t ESO l’ocupació de via pública a Av. Comtes
de Pallars i Plaça Major, durant la Diada de Sant Jordi
Autoritza a “+ que Xuxes” l’ocupació de via pública als Porxos de
Burrella, durant la Diada de Sant Jordi
Llicència d’activitat a Casa Camp SCP, per a augment de capacitat
d’explotació ramadera semi-extensiva de boví i oví de Llessui
Assabentat de la llicència d’activitat a Carlos Riu Meneses per a una
explotació de ramaderia extensiva equina a Sort
Llicència d’obres a Nuria Garcia Rodriguez, per a reformes interiors al C.
Lluís Companys, 6
Autoritza a Núria Garcia Quera ESO l’ocupació de via pública a Av.
Comtes de Pallars i/o Porxos de Burrella, durant la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Amitges-06 SL la pròrroga per 2 anys de la llicència d’obres
O-74/06, per construcció d’edifici aïllat d’habitatges
Llicència de divisió horitzontal a Josep M. i Rafael Vidal Pla, per a 8
entitats a C. Major, 6
Llicència d’obres a M. Dolors Portís, per a reforma d’interiors a Plaça
Major, 1
Autoritza a Mehari Pub l’ocupació de via pública al C. Professor
Fassman, 4 per a terrassa de bar de 24,05 m2 de superfície
Llicència d’obres a Salvador Gallego, per a la reforma d’un bany a l’Av.
Comtes de Pallars, 32
Llicència d’obres a El Rebost del Pirineu SL, per a venda minorista de
productes d’alimentació al C. Major, 37
6
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63/15
29/04
64/15
07/05
65/15
08/05
66/15
08/05
67/15
12/05
68/15
12/05

A-11/15
M-9/13
C-10/15
O-4/15
M-7/14
I-46/14

Llicència d’activitat a Ilerrating 2012, SL, per a Serveis de manteniment
de la llar i exposició, a l’Av. Comtes de Pallars, 32
Ordena l’execució de les obres aprovades pel Ple de 21.10.2014 al tram
de pista Olp-Pujalt vora Casa Tallada d’Olp
Estima la reclamació d’indemnització de Joel Torras Casas per danys
causats per fuita d’aigua a C. Dr. Pol i Aleu, 46
Autoritza a M. i J. Gruas SA l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 42 per a ubicació d’un contenidor i acopi de material
Aprova la signatura del conveni 6/2015, de 27.3.2015, per a la gestió
forestal compartida amb el Dept. d’Agricultura
Autoritza a TV3 a emetre connexions en directe el 24 de maig per les
eleccions municipals

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 118/14 a 155/14 i 1/15 a 68/15, i ratifica en
tots els seus termes amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 12 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació expressa, excepte el Decret núm. 23/2015, que es
ratifica amb 6 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Obiols i Lluís, i 2
abstencions, dels senyors Tomàs i Ricart .

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Lluís Obiols Capdevila.

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, en resum adjuntat als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern 24 d’octubre de 2014
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
Sol·licita a l’IDAPA un ajut per import de 6.000,00 € per al finançament del Pla de
treball del Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa, març 2014

Junta de Govern 12 de desembre de 2014
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’adjudica a l’arquitecte Toni Bosch Miquel, del despatx Gemma d’arquitectura SL, la
redacció del projecte de construcció de piscina descoberta, per l’import de 25.500 + IVA

Junta de Govern 23 de gener de 2015
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’adjudica provisionalment a la Cooperativa del Pallars de Sort la gestió de l’Escorxador
municipal, s’aprova el Plec per a l’adjudicació definitiva i es convoca el concurs
7
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•

S’assumeixen, amb l’ajut de la Diputació de Lleida i el Consell Català de l’Esport, els
compromisos d’organització del Campionat Mundial de Canoa La Seu – Sort 2019

Junta de Govern 20 de febrer de 2015
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova la memòria de Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat públic de Sort,
1a fase, amb un import total de 18.720,00 €, i convocar el procediment negociat

Junta de Govern 20 de març de 2015
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova el projecte Millora accessibilitat Casa de la Vila, que presenta un import total
d’execució de 36.485,65 €, i es convoca un procediment negociat sense publicitat

Junta de Govern 24 d’abril de 2015
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova deixar en suspens els acords de la Junta de Govern de 13 de novembre de 2013
en relació amb la resolució del contracte signat amb AMC5 SA Empresa constructora

Junta de Govern 8 de maig de 2015
•
•
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’adjudica a Obras Escur SL l’execució de l’obra Millora accessibilitat Casa de la Vila,
amb import total d’execució de 36.485,65 € més millores per 1.500,00 €
S’aprova el Plec de clàusules administratives particulars per a l’arrendament d’un
habitatge als estudis de Seurí, exposar-lo al públic i convocar el concurs
S’adjudica l’obra Millora de l’eficiència energètica a l’enllumenat públic de Sort, 1a
fase, a l’empresa Guerin Lleida SAU, per l’import total de 18.720,00 €
S’aprova inicialment el Projecte de Reparcel·lació per cooperació al nucli d’Altron,
redactat per despatx Ianua Arquitectures SCP, i exposar-lo al públic
S’aprova la pròrroga del Pla Local de Dones 2011-2014 i se sol·liciten dos ajuts a
l’Institut Català de les Dones de 2.500,00 € i de 2.000,00 €

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 9 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.
En relació amb la Junta de Govern de 20 de febrer, el senyor Tomàs indica que els canvis
fets a l’enllumenat distorsionen la visió entre les zones on modificades i les que no, que s’ha
actuat amb precipitació i suggereix que es podria haver actuat d’una altra manera. L’alcalde
respon que s’han substituït les làmpades de vapor de sodi per LEDs, i es guanya en estalvi
energètic, i el senyor Faurat que només s’han canviat les llums, no la resta de les faroles,
perquè seria molt més car i d’aquesta manera compleix els objectius del PAEs.
8
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En relació amb els acords de 20 de març i de 8 de maig sobre la millora de l’accessibilitat a la
Casa de la Vila, el senyor Tomàs expressa la seva satisfacció per una obra molt necessària, però
indica que potser és un mal moment polític, per les eleccions que són tan properes, i que només
és un pegat que no soluciona l’estat general de les oficines municipals, al que l’alcalde respon
que tant ell com el seu grup desitjarien disposar de més recursos per reformar la Casa
Consistorial més vella de tota la comarca, per tal que la plantilla del personal pogués treballar
en unes condicions de salut i de privacitat adequades, però que de moment no hi ha sinó
aquesta possibilitat de millora.

04 Ratificació de convenis
Exp. I-35/15
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
FUNDACIÓ P.TARRÉS - RUSO, ANNA * FORMACIÓ PRÀCTICA
Exp. S-17/15 * Conveni 3/2015
Vist el conveni signat el 19 de febrer de 2015 amb el senyor Rafael Ruiz de Gauna, que actua
en nom de la Fundació Pere Tarrés en la seva condició de director d’aquesta, i Anna Ruso
Tortosa, alumna d’aquella Fundació, per formalitzar la realització de formació pràctica en
centres de treball al Menjador Escolar de l’Institut de Sort,
Amb els vots a favor dels 9 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, la Fundació Pere
Tarrés i Anna Ruso Tortosa, mitjançant el qual es formalitza la realització de formació
pràctica d’aquesta alumna en centres de treball al Menjador Escolar de l’Institut de
Sort.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL * SERVEI D’INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
Exp. S-9/15 * Conveni 4/2015
Vist el conveni signat l’ 1 d’abril de 2015 amb el president del Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, per a formalitzar la col·laboració per a la prestació del Servei d’intervenció
socioeducativa itinerant, a Esterri d’Àneu, Sort i Ribera de Cardós, per a l’any 2015, mitjançant
la cessió a precari i gratuïta d’un local municipal a Casa Natzaret,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
9
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1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per a la
prestació del Servei d’intervenció socioeducativa itinerant, a Esterri d’Àneu, Sort i
Ribera de Cardós, per a l’any 2015.
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.

AG. CATALANA TURISME * PATROCINI MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. S-27/15 * Conveni 5/2015
Vist el conveni signat el 25 de març de 2015 amb el senyor Xavier Espasa i Añoveros, que
actua en nom de l’Agència Catalana de Turisme de la Generalitat de Catalunya en la seva
condició de director general d’aquest, per a formalitzar el patrocini del Museu de les Papallones
de Catalunya de Pujalt amb la finalitat de promocionar Catalunya com a destinació turística de
referència,
Amb els vots a favor dels 9 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’Agència
Catalana de Turisme, mitjançant el qual es formalitza el patrocini del Museu de les
Papallones de Catalunya de Pujalt amb la finalitat de promocionar Catalunya com a
destinació turística de referència.
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 * GESTIÓ FORESTAL CONJUNTA DE FORESTS
Exp. M-7/14 * Conveni 6/2015
Vist el conveni signat el 18 de maig de 2015 amb la senyora Bibiana Domingo Barbena, que
actua en nom i representació del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i
Medi Natural (DAAM), que actua en nom del DAAM en la seva condició de secretària general
d’aquest, per a formalitzar la gestió forestal de les forests de titularitat del DAAM de forma
conjunta amb les forests de titularitat municipal,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant el qual es
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formalitza la gestió forestal de les forests de titularitat del DAAM de forma conjunta
amb les forests de titularitat municipal.
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.

AG. CATALANA HABITATGE * CESSIÓ DE LA GESTIÓ D'UN HABITATGE
Exp. M-1/15 * Conveni 7/2015
Vist el conveni signat el 18 de febrer de 2015 amb el senyor Jaume Fornt i Paradell, que actua
en nom de l’Agència d’Habitatge de Catalunya (AHC) de la Generalitat de Catalunya en la
seva condició de director d’aquest, per a formalitzar la rescissió parcial del conveni signat el 27
de juliol de 2010 entre Adigsa i l’Ajuntament per impulsar les polítiques socials municipals
mitjançant la cessió de 2 habitatges a la promoció d’ HPOs al carrer del Raval, núm. 16 i 24,
acordant en el present conveni el manteniment de la gestió municipal de l’habitatge del núm.
16, 2n 1a, de Sort, i la reversió a l’AHC de la cessió de la gestió de l’habitatge del núm. 24, 2n
1a, actualment desocupat i sense perspectives de ser arrendat, gestió que podrà ser recuperada
per l’Ajuntament en cas de resultar oportú,
Amb els vots a favor dels 9 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’Agència
d’Habitatge de Catalunya, mitjançant el qual es formalitza la rescissió parcial del
conveni signat el 27 de juliol de 2010 entre Adigsa i l’Ajuntament, acordant en el
present conveni el manteniment de la gestió municipal de l’habitatge del núm. 16, 2n
1a, de Sort, i la reversió a l’AHC de la cessió de la gestió de l’habitatge del núm. 24, 2n
1a, gestió que podrà ser recuperada per l’Ajuntament en cas de resultar oportú.
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.

FUNDACIÓ P.TARRÉS - GÜELL, ARNAU * FORMACIÓ PRÀCTICA
Exp. S-17/15 * Conveni 8/2015
Vist el conveni signat el 5 de març de 2015 amb el senyor Rafael Ruiz de Gauna, que actua en
nom de la Fundació Pere Tarrés en la seva condició de director d’aquesta, i Arnau Güell
Goday, alumne d’aquella Fundació, per formalitzar la realització de formació pràctica en
centres de treball al Menjador Escolar de l’Institut de Sort,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, la Fundació Pere
Tarrés i Arnau Güell Goday, mitjançant el qual es formalitza la realització de formació
pràctica d’aquest alumne en centres de treball al Menjador Escolar de l’Institut de Sort.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

LOCALRET - TELEFÒNICA * DESENVOLUP. XARXES TELECOMUNICACIONS
Exp. E-10/15 * Conveni 9/2015
Vista l’addenda al conveni de col·laboració signat el 10 de juny de 2010 entre el Consorci
Localret, del qual n’és membre l’Ajuntament de Sort, i l’empresa Telefonica de España SAU,
per al desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya, addenda signada el 30 de
març de 2015 que preveu la modificació dels Pactes tercer i setè del dit conveni en relació a la
incorporació d’infraestructures de telecomunicacions de titularitat pública en les actuacions
urbanístiques de nova creació,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió a l’addenda signada el 30 de març de 2015 al conveni signat el 10 de
juny de 2010 entre el Consorci Localret i l’empresa Telefonica de España SAU per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya.
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.
ASSOCIACIÓ ELS ESMOLETS * CESSIÓ A PRECARI D'UN LOCAL
Exp. S-16/15 * Conveni 10/2015
Vist l’esborrany de conveni a signar amb Albert Planes Péres, en nom de l’associació Els
Esmolets en la seva qualitat de president, per a formalitzar la cessió a precari d’un local
municipal a l’edifici Casa Natzaret com a seu social, i les obligacions de cada part,
Amb els vots a favor dels 9 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 Els
Esmolets, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la cessió a
precari d’un local municipal a l’edifici Casa Natzaret com a seu social.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
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ASSOCIACIÓ FEMAP * FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS
Exp. S-6/15 * Conveni 11/2015
Vist el conveni signat el 10 d’abril de 2015 amb el senyor Josep M. Dutrèn Font, que actua en
nom de l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus en la seva condició de president
d’aquesta, per a formalitzar la participació de l’Ajuntament en l’organització dels concerts i/o
activitats que es realitzaran a Sort dins l’edició 2015 del Festival,
Amb els vots a favor dels 9 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’Associació
Festival de Música Antiga dels Pirineus, mitjançant el qual es formalitza la participació
de l’Ajuntament en l’organització dels concerts i/o activitats que es realitzaran a Sort
dins l’edició 2015 del Festival.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

DEPT. BENESTAR-CONSELL COMARCAL * OFICINA JOVE
Exp. S-23/15 * Conveni 12/2015
Vista l’addenda signada el 7 d’abril de 2015 amb els senyors Toni Reig Casassas, que actua en
nom del Departament de Benestar Social i Família en la seva condició de director general de
Joventut, i Llàtzer Sibís Goset, que actua en nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la
seva condició de president, per a formalitzar la pròrroga del conveni signat l’ 1 de setembre de
2014 per a la gestió de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de la addenda signada el 7 d’abril de 2015 entre l’Ajuntament de
Sort, el Departament de Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la pròrroga del conveni signat l’ 1 de setembre
de 2014 per a la gestió de l’Oficina Jove del Pallars Sobirà.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

CLUB BÀSQUEST SORT SOBIRÀ * COL·LABORACIÓ ESPORTIVA
Exp. S-13/15 * Conveni 13/2015
Vist el conveni signat el 19 de maig de 2015 amb el senyor Juan Antonio Sánchez Vela, que
actua en nom del Club de Bàsquet Sort - Pallars Sobirà en la seva condició de president
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d’aquest, per a formalitzar la col·laboració en la implantació de l’esport del basquetbol al
municipi de Sort i a la comarca del Pallars Sobirà,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Club de Bàsquet
Sort - Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració en la implantació
de l’esport del basquetbol al municipi de Sort i a la comarca del Pallars Sobirà.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA - FCBARCELONA * PROJECTE FULTBOLNET
Exp. S-1/15 * Conveni 14/2015
Vist el conveni signat el 27 d’abril de 2015 amb els senyors Joan Reñé Huguet, que actua en
nom de la Diputació de Lleida en la seva condició de president, i Josep M. Bartomeu Floreta,
Ramon Pont Amenós i Josep Cortada Vila, que actuen en nom de la Fundació Futbol Club
Barcelona en les seves respectives condicions de president, vicepresident primer i vicepresident
segons i director general, per a formalitzar el desenvolupament del projecte FutbolNet a Sort
durant la temporada 2014-2015,
Amb els vots a favor dels 9 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, la Diputació de
Lleida i la Fundació Futbol Club Barcelona, mitjançant el qual es formalitza el
desenvolupament del projecte FutbolNet a Sort durant la temporada 2014-2015.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

05 Modificació puntual de les Normes per als edificis pecuaris de Llessui
Exp. U-9/15
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme d’iniciar l’expedient de Modificació
puntual de les Normes subsidiàries de planejament del municipi de Sort per a la construcció
d’edificis agropecuaris, que inicialment s’havia previst per al nucli de Llessui, on existeix una
major demanda d’aquest tipus d’edificis, per neutralitzar l’existència de serioses dificultats
normatives per a la seva autorització, com ara els paràmetres de parcel·la mínima, superfície
mínima d’edificació o els límits amb les parcel·les veïnes,
A proposta de l’Alcaldia,
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar l’expedient de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
del municipi de Sort per a la construcció d’edificis agropecuaris al municipi de Sort, i
ordenar als serveis tècnics municipals la redacció dels informes tècnics necessaris i del
document tècnic de la Modificació.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs exposa la seva satisfacció, per considerar que
aquesta mesura afavorirà la implantació de petites explotacions ramaderes, i l’alcalde manifesta
el seu acord, tot indicant que també afavorirà el règim de copropietat.

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

06 Pla de Millora Urbana i Divisió Poligonal, del sector UA6, Horts de Pietat Sud
Exp. U-5/14
Vist el document de Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació dels Horts de Pietat Sud,
UA-6. Sort. Pallars Sobirà. Lleida, que inclou l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i el
Projecte de Divisió Poligonal del sector PMU UA-6 dels Horts de Pietat Sud en dos polígons
independents, redactat per l’arquitecta Maria Nayach Rius, de Nayach Despatx d’Arquitectura,
per encàrrec del senyor Sergi Lluís Lladós,
Vist el que es disposa als articles 85.4 i 86bis.1.c) del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en redacció donada per la Llei 3/20105,
de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb la
tramitació de l’expedient,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació dels
Horts de Pietat Sud, UA-6. Sort. Pallars Sobirà. Lleida, que inclou l’Informe de
Sostenibilitat Ambiental, i el Projecte de Divisió Poligonal del sector PMU UA-6 dels
Horts de Pietat Sud en dos polígons independents.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el termini
de 45 dies.
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.
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En aquest punt es reincorpora al Ple el senyor Lluís.

07 Pressupost de l’exercici de 2015
Exp. F-49/14
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2015 de l’Ajuntament i del Patronat Municipal de la Llar d’Infants,
que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
974.000,00
70.000,00
443.000,00
408.001,00 €
86.500,00
4.000,00
1.395.304,76
2,00
3.380.807,76

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

DESPESES
832.000,00
482.000,00
36.000,00
365.001,00
1.012.707,11
85.000,00
2.812.708,11

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
Per acord de Ple de 26 de maig de 2014, el Patronat Municipal Torrentill ha deixat de tenir
activitat a partir del 31 de desembre de 2014, i no es presenta pressupost.
PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4
TOTALS

240.001,00
240.001,00

DESPESES
120.000,00
120.000,01
240.001,00

TRANSFERENCIES INTERNES
INGRESSOS
100.000,00

Imports

DESPESES
100.000,00

Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i atès que el Ple està constituït en
Comissió especial de comptes,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Obiols, Lluís i Colom, i 2
abstencions, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la
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Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar el Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del personal i la
relació de llocs de treball per a l'exercici de 2015 de l’Ajuntament de Sort i del Patronat
Municipal de la Llar d’Infants.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant
els quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions.
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 pressupost d’enguany ha
experimentat un increment en relació amb el de l’any anterior, i es congratula d’aquest
començament de bons senyals, al que l’alcalde respon que també hi ha contribuït l’augment
d’ingressos per les llicències d’obres, que durant el 1r trimestre de 2015 han igualat
pràcticament els ingressos per aquest concepte de tot l’any 2014.

08 Compte general de l’exercici de 2014
Exp. F-10/15
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2014
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2014 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, que incorpora les modificacions
pressupostàries aprovades durant l’exercici i amb les correccions no substancials introduïdes
després de la fiscalització efectuada per l’empresa Absis, empresa gestora de l’aplicació
informàtica, liquidació formulada per l'alcalde, informada pel secretari-interventor i aprovada
per Decret de l'Alcaldia de 5 de febrer de 2015, i vist el Compte general del expressat exercici
de 2014, que consta dels balanços de situació, els comptes de resultats, els estats de la
liquidació dels pressupostos de despeses i d'ingressos, els estats demostratius de pressupostos
tancats, i els estats del romanent de tresoreria i els pressupostaris, que presenten el següent
resum:
•

AJUNTAMENT DE SORT

I) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL

1
2
3
4
5
6
7
9
Total

PREVISIÓ INIC.

781.000,00
35.000,00
214.200,00
491.000,00
113.500,00
1,00
35.005,00
2,00
1.669.708,00

MODIFICACIONS

163.500,00
0,00
72.100,00
99.500,00
25.500,00
3.999,00
91.000,00
0,00
455.599,00
17

PREVISIÓ DEF.

944.500,00
35.000,00
286.300,00
590.500,00
139.000,00
4.000,00
126.005,00
2,00
2.125.307,00

DRETS RECON.

1.014.537,79
18.844,14
319.381,85
550.709,27
141.673,47
4.000,00
94.484,65
0,00
2.143.631,17

INGRES. NETS

1.014.537,79
18.844,14
269.484,76
550.709,24
86.855,91
4.000,00
92.450,65
0,00
2.036.882,49

PEND.COBR.

0,00
0,00
192.668,35
0,03
54.817,56
0,00
1.575,00
0,00
249.060,94
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DESPESES
CAPÍTOL

PREVISIÓ INIC.

1
2
3
4
6
9
Total

530.000,00
614.500,00
4.600,00
371.000,00
52.806,00
84.500,00
1.657.406,00

MODIFICACIONS

41.400,00
300.173,00
31.000,00
83.026,00
0,00
0,00
455.599,00

PREVISIÓ DEF.

OBLIG. RECON.

PAG.EFECT.

571.400,00
914.673,00
35.600,00
454.026,00
52.806,00
84.500,00
2.113.005,00

570.579,14
912.247,34
35.131,32
453.292,67
34.703,80
84.142,63
2.090.096,90

570.579,14
732.386,28
35.131,32
426.383,52
34.703,80
84.142,63
1.883.326,69

II) BALANÇ DE SITUACIÓ

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

5.355.710,22
5.069.253,12
290.457,10

III) 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

494.430,41
-196.276,13
10.427,66
702,95
309.274,89

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

2.045.146,49
1.971.250,47
0,00
53.534,24

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

1.948.158,96
1.178.988,22
1.487.490,43
125.958,12
2.130.703,05

VI) COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Comptes extrapressupostaris deutors
b) Comptes extrapressupostaris creditors
c) Comptes extrapressupostaris valors
d) Comptes extrapressupostaris d’ingressos pendents d’aplicació
e) Comptes extrapressupostaris de despeses pendents d’aplicació
•

PENDENT PAG.

0,00
130.459,44
0,00
26.909,15
0,00
0,00
157.368,59

93.570,53
666.841,37
277.740,86
56.721,77
2.921,01

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"

I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
INGRESSOS
18
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CAPÍTOL

4
5
9
Total

PREVISIÓ INIC.

80.050,00
97.050,00
50,00
177.150,00

MODIFICACIONS

PREVISIÓ DEF.

DRETS RECON.

INGRES. NETS

PEND.COBR.

MODIFICACIONS

PREVISIÓ DEF.

OBLIG. RECON.

PAG.EFECT.

PENDENT PAG.

50.000,00
0,00
0,00
50.000,00

130.050,00
97.050,00
50,00
227.150,00

128.606,32
67.695,30
0,00
196.301,62

128.606,32
41.981,03
0,00
170.587,35

0,00
25.714,27
0,00
25.714,27

DESPESES
CAPÍTOL

1
2
3
4
Total

II)

PREVISIÓ INIC.

122.000,00
55.000,00
50,00
100,00
177.150,00

1.800,00
48.200,00
0,00
0,00
50.000,00

123.800,00
103.200,00
50,00
100,00
227.150,00

123.324,96
76.123,04
0,00
0,00
199.448,00

BALANÇ DE SITUACIÓ

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

III)
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

123.324,96
55.833,61
0,00
0,00
179.158,57
261.825,26
120.801.06
141.024,20

1.088.131,49
-947.107,29
0,00
0,00
141.024,20

IV)

RESULTAT PRESSUPOSTARI

V)

ROMANENT DE TRESORERIA

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

196.301,62
199.448,00
0,00
-3.146,38

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

8.695,31
156.240,71
16.895,98
5.757,06
142.282,98

VI)
COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Comptes extrapressupostaris deutors
b) Comptes extrapressupostaris creditors
c) Comptes extrapressupostaris valors
d) Comptes extrapressupostaris d’ingressos pendents d’aplicació
e) Comptes extrapressupostaris de despeses pendents d’aplicació

105.035,56
14.346,71
0,00
0,00
18.004,91

•

0,00
20.289,43
0,00
0,00
20.289,43

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
19
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I)
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2014
INGRESSOS
CAPÍTOL

4
Total

PREVISIÓ INIC.

151.001,00
151.001,00

MODIFICACIONS

PREVISIÓ DEF.

DRETS RECON.

INGRES. NETS

PENDENT.COBR

MODIFICACIONS

PREVISIÓ DEF.

OBLIG. RECON.

PAG.EFECT.

PENDENT PAG.

17.000,00
17.000,00

168.001,00
168.001,00

156.705,52
156.705,52

156.705,52
156.705,52

0,00
0,00

DESPESES
CAPÍTOL

1
2
Total

PREVISIÓ INIC.

135.000,00
16.001,00
151.001,00

17.000,00
0,00
17.000,00

152.000,00
16.001,00
168.001,00

II)

BALANÇ DE SITUACIÓ

III)

COMPTE DE RESULTATS

IV)

RESULTAT PRESSUPOSTARI

V)

ROMANENT DE TRESORERIA

VI)

COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

•

570.579,14
141.361,67
151.437,71

570.579,14
141.361,67
151.133,17

0,00
304,54
304,54

12.773,69
6.757,79
6.015,90
5.109,14
906,76
0,00
0,00
6.015,90
156.705,52
151.437,71
0,00
5.267,81
0,00
7.486,49
11.464,69
0,00
3.978,20
0,00
7.181,95
0,00
0,00

ESTATS CONSOLIDATS

BALANÇ DE SITUACIÓ
Totals actiu

Ajuntament
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5.355.710,22
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P.M. Torrentill
P.M. Llar d’Infants
TOTAL
Totals passiu
Ajuntament
P.M. Torrentill
P.M. Llar d’Infants
TOTAL
BENEFICI TOTAL DE L’EXERCICI

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

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
Ajuntament
Patronat Municipal Torrentill
Patronat Municipal Llar d’Infants
RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT

261.825,26
12.773,69
5.630.309,17
5.069.253,12
120.801,06
6.757,79
5.630.39,17
433.497,20
53.534,24
-3.146,38
5.267,81
55.655,67
2.130.703,05
142.282,98
3.978,20
2.276.964,23

Atès que aquest Compte general ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
municipal de Sort en sessió de 12 de febrer de 2015, previ informe favorable de la Comissió
especial de comptes; que l’Edicte corresponent ha estat exposat al públic al tauler d’anuncis
oficials de l’Ajuntament, al web municipal el 16 de febrer de 2015 i al BOP núm. 35, de 20
de febrer de 2015; i que durant el termini d’exposició de 15 dies i 8 dies més no s’ha
presentat cap al·legació,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Obiols, Lluís i Colom, i 2
abstencions, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar definitivament en els termes i efectes previstos en la Llei d'hisendes locals
les modificacions de crèdits i els Comptes generals de l'exercici de 2014
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.

09 Calendari de cobraments en voluntària
Exp. F-9/15
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació, de fixar el calendari
fiscal per al present exercici de 2015, d’acord amb el que es disposa a Llei 7/1985, de 2
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d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRLRHL), la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària (LGT), i el Reial Decret 939/2005, de 29 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació (RGR) pels quals es regula la
competència municipal en aquesta matèria, i expressament el que es disposa a l’article 106.2 de
la LRBRL, els articles 11, 12.2, 15.3 i 14.2.c) del TRLRHL, als articles 26, 28, 62.3, 102.3 i
161.4 i la disposició addicional quarta, apartat 3 de la LGT, i als articles 24 i 87.2 del RGR,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar per a l’any 2015, el calendari de pagament de tributs en període voluntari
corresponents a deutes de venciment periòdic i notificació col·lectiva, que tot seguit
s'indica:
Tribut
Període de pagament
Clavegueram 2014
del 8 de juny al 9 de setembre
Cementiri 2015
del 8 de juny al 9 de setembre
Ocupació de via pública 2015
del 14 de setembre al 15 de novembre
Entrades de vehicles i guals 2015
del 20 de setembre al 21 de novembre
Clavegueram 2015
del 16 de novembre al 17 de gener
2. Es notifiquen col·lectivament els rebuts derivats dels referits padrons.
3. El pagament es podrà efectuar mitjançant la presentació, en qualsevol entitat bancària
del document cobratori que serà expedit per l’Ajuntament. El document cobratori serà
tramés per correu al domicili fiscal dels contribuents o podrà ser recollit a l’oficina de
recaptació de l’Ajuntament. La no recepció per correu del document o la seva recepció
fora del període en voluntària no eximeix del pagament del rebut dins del període fixat
anteriorment.
4. Aquells contribuents que amb l’anticipació reglamentària hagin sol•licitat la
domiciliació bancària dels seus rebuts rebran, de la corresponent entitat, amb càrrec al
seu compte, el justificant de pagament.
5. Finalitzat el termini voluntari d'ingrés, s'iniciarà el procediment administratiu de
període executiu pels rebuts no satisfets. L’inici del període executiu determina
l'exigència dels recàrrecs del període executiu, així com els interessos de i, si s’escau,
de les costes del procediment de constrenyiment.
6. Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província per a general
coneixement.
7. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

10 Calendari laboral 2015
Exp. P-4/15
Atès que el calendari laboral del personal laboral municipal estableix un còmput de 228 dies,
superior als 221 que determina la legislació vigent en aquesta matèria, amb un excés de 7 dies,
Vista la proposta del personal municipal de recuperar la diferència amb 4 dies de vacances i 3
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d’assumptes personals,
A proposta de la Comissió informativa d’administració i règim interior,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la recuperació de 7 dies festius del calendari laboral del 2015 per al personal al
servei de la Corporació municipal de Sort, amb la següent distribució: 4 dies de
vacances, amb el què el còmput total serà de 26 dies de vacances retribuïts, i 3
d’assumptes personals, amb el què el còmput total serà de 8 dies d’assumptes personals.
2. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

11 Canvi de lloc de la parada de taxis
Exp. A-1/15
L’alcalde presenta a la consideració del Ple la instància presentada pel senyor Emili Coll
Miguel, que actua en nom de l’Associació de taxis de Sort en la seva qualitat de president,
per la qual sol·licita desplaçar de la parada de taxis de Sort, des de l’actual emplaçament a la
Plaça Catarina Albert i ubicant-la al cantó riu de l’inici de l’Av. de la Verge de Montserrat, a
la intersecció amb l’Av. de la Generalitat de Catalunya, sense modificació del nombre de
cinc places de taxi,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació, d’autoritzar el
desplaçament i efectuar totes les operacions necessàries,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar el desplaçament de la parada de taxis de Sort, des de l’actual emplaçament a
la Plaça Catarina Albert i ubicant-la al cantó riu de l’inici de l’Av. de la Verge de
Montserrat, a la intersecció amb l’Av. de la Generalitat de Catalunya, sense
modificació del nombre de cinc places de taxi.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de taxis de Sort i als Serveis territorials de
Transport de la Generalitat a Lleida.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

12 Servitud de la finca de Benjamí Montané sobre el Casal de Gent Gran, El Centre
Exp. I-3/15
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, de reconèixer formalment la
inexistència de dret de volada de la finca de titularitat municipal anomenada El Centre, situada
al carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 10, de Sort, actualment cedida a la Generalitat de
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Catalunya per a la ubicació del Casal de Gent Gran, sobre la finca de propietat del senyor
Benjamí Montané Vidal, i que les eventuals despeses de reforma de la coberta del Centre seran
a càrrec de l’Ajuntament,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la inscripció al Registre de la Propietat de Sort la inexistència de dret de volada
de la finca de titularitat municipal anomenada El Centre, situada al carrer del Dr. Carles
Pol i Aleu, núm. 10, de Sort, actualment cedida a la Generalitat de Catalunya per a la
ubicació del Casal de Gent Gran, sobre la finca de propietat del senyor Benjamí
Montané Vidal, i que les eventuals despeses de reforma de la coberta del Centre seran a
càrrec de l’Ajuntament.
2. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer
totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

13 Mocions al Ple
Exp. G-1/15
No es presenta cap Moció a la consideració del Ple.

14 Assumptes de tràmit i administratius
No es presenta cap assumpte a la consideració del Ple.

09 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta.

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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