ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

24 de juliol de 2013
de 21 30 h a 23 00 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-18/13
Ple 13/3

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
alcalde
Sr. Eduard Faurat Prat
1r tinent d’alcalde
Sra. Imma Gallardo Barceló
2a tinent d'alcalde
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Lluís Obiols Capdevila (arriba al punt 3)
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
secretari
Excusa l’absència per convalescència
Sra. Rosa M. Anglada Bespín

3a tinent d'alcalde

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

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP per canvi d’alineacions a la UA8 Salancons
Modificació del Pressupost de 2013 per a suplement de crèdits
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes
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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 14 de maig de 2013, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-7/13
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des
del darrer Ple:
Núm.
Data
78/13
14/05
79/13
16/05
80/13
17/05
81/13
20/05
82/13
21/05
83/13
27/05
84/13
27/05
85/13
29/05
86/13
31/05
87/13
31/05
88/13
04/06
89/13
13/06
90/13
14/06

Expedient

Assumpte

A-15/13

Llicència d’activitat a Jima SCP, per a botiga de brodats i magatzem a
l’Av. Comtes de Pallars, 7
Llicència d’activitat a M. Dolores Villaescusa, per a comerç de roba al
C. Major, 22
Llicència d’obres a Marc Abel Figueras, per a l’adequació d’un local al
C. Dr. Carles Pol i Aleu, 26, local 2
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Pepe Rodríguez Cotonat i Jennifer Cano García-Moreno
Bonificació del 25 % de l’ICIO aplicada a la liquidació de taxes de la
llic. O-56/12, sol·licitada per la senyora Seràpia Ricou
Llicència d’obres a Ignasi Azamar, per a reforma d’un bany a l’Av. Pelai
Fonsaré, 6
Ordena retornar a PromRialp SL l’aval de 3.459,00 € de l’urbanització de
l’entorn de Casa Forn i Casa i Paller de Picoi, a Pujalt
Autoritza a Jessy Prin l’ocupació de via pública al passeig dels Til·lers,
Pavelló d’esports, per a muntatge d’un circ del 29 al 31 de maig
Llicència d’obres a Lluís Capdevila Sabaté, per a la instal·lació d’un
muntacàrregues a Av. Comtes de Pallars, 17
Llicència d’obres a Oriol Colomé Puig, per a la instal·lació d’un rètol a
Av. Verge de Montserrat,4
Ordena la senyalització del sentit únic de circulació al tram del carrer Dr.
Pol i Aleu entre l’inici i el carrer Torrent de Pietat
Llicència d’obres a Pirineus Gestió SL, per a instal·lar un ascensor a Av.
Verge de Montserrat, 4
Llicència d’obres a Comunitat de Prop. Edifici Vilamflor, per a instal·lar
un ascensor a C. Dr. Muxí i Monroset, 6

A-21/13
O-14/13
S-42/13
O-56/12
O-36/13
U-9/07
A-2/13
O-38/13
O-37/13
E-6/13
O-17/13
O-34/13
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91/13
18/06
92/13
18/06
93/13
25/06
94/13
26/06
95/13
28/06
96/13
01/07
97/13
02/07
98/13
03/07
99/13
03/07
100/13
05/07
101/13
08/07
102/13
09/07
103/13
09/07
104/13
15/07
105/13
17/07
106/13
22/07

O-41/13
I-43/12
O-45/13
O-44/13
O-117/07
O-42/13
I-2/13
O-46/13
O-48/13
A-22/13
F-58/06
A-5/13
S-43/13
S-44/13
A-3/13
O-28/10

Llicència d’obres a Núria Andreva Cofré, per a reformes interiors a
l’apartament núm. 22 de l’edifici Cometa, a Llessui
Ordena trametre al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida l’exp. I-44,
reclamació de responsabilitat de Seguros Bilbao per danys a Comerç Giró
Llicència d’obres a Carme Roig, per a reconstrucció d’una part de paret a
Casa Corme, d’Olp
Llicència d’obres a Millor Aquí SL, per a enderroc d’un edifici al C.
Major, 14
Llicència d’obres a Insfraestructures.cat, per reforma d’un centre
d’educació infantil i primària al C. Escoles, 10
Llicència d’obres a Ramon Escolà, per a consolidació estructural d’un
edifici al C/ Major, 36
Ordena la publicació de les persones amb l’empadronament caducat i
seran donades de baixa al Padró si no al·leguen
Llicència d’obres a Rosa Colom Boix, per a reforma del bany a Pl. Santa
Anna, 1
Llicència d’obres a Ramon Muxí Moner, per a canvi d’un canal d’aigües
i arrebossar d’una paret al carrer de l’Arc, 2
Llicència d’activitat a Risort Bus SL, per a canvi de vehicle adscrit a la
llicència de taxi núm. 4
Ordena retornar a Mecanova SA l’aval de 2.000,00 € de l’obra Reforma
de l’escorxador i adaptació a la normativa vigent,1a fase: carrileria
Autoritza la Festa d’estiu Jam Pallars a Borda d’Arnaldo, de Montardit de
Baix, els dies 12 i 13 de juliol
Delegació en el jutge de pau l’acceptació del consentiment matrimonial
de Rubén David Vásquez Guerrero i Vanesa Carmona Montalbo
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Saür Estrada Barbarà i Jordina Barbal Font
Autoritza a Mercat Pagès 2013 l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes
de Pallars per a mercat els dies 12 a 14 d’agost
Llicència de 1a ocupació a Jaume Aragall per a habitatge unifamiliar a
Casa Catalana de Llessui

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 78/13 a 106/13, ratifica genèricament en
tots els seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen
la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Lluís Obiols.
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:
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Junta de Govern de 10 de maig de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’execució parcial de les obres de construcció de 24 nínxols al Cementiri
municipal de la Gissera de Sort.

Junta de Govern de 24 de maig de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aproven inicialment les bases del concurs per a proveir amb caràcter d’urgència els
llocs de treball de monitors/es de Casal d’estiu i d’Estades esportives de Sort.

Junta de Govern de 14 de juny de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la signatura de l’addenda al conveni de 27 de juliol de 2010 entre Adigsa SA i
l’Ajuntament de Sort, per a la cessió d’habitatges a l’Ajuntament.

Junta de Govern de 12 de juliol de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals 2 ajuts, per
import de 3.021,00 € i 62.674,61 €, per finançar obres d’emergència pels aiguats.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2013/3, amb un import total de 139.505,23 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que
al pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2013/3.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
BERTRAN JORDANA, JOSEP * CESSIÓ DE TERRENY D’APARCAMENT A ALTRON
Exp. E-3/13 * Conveni 3/2013
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Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Bertran Jordana per a formalitzar la
cessió d’un terreny destinat a estacionament de vehicles a Altron, amb la contrapartida de
l’enderroc d’un carregador construït per la seva família i situat a la via pública,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i Josep Bertran
Jordana, mitjançant el qual es formalitza la cessió d’un terreny destinat a estacionament
de vehicles a Altron.
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.

VIDRES MANEL SL * CESSIÓ D’UNA MÀQUINA ELEVADORA DE TISSORA
Exp. F-41/13 * Conveni 13/2013
Vist el conveni signat el 4 de juny de 2013 amb el senyor Manel Martínez García, que actua en
nom de Vidres Manel SL en la seva condició de gerent, per a formalitzar la cessió gratuïta
d’una màquina elevadora de tipus tisora per a l’execució d’una obra municipal, corrent a càrrec
de l’Ajuntament l’assegurança de responsabilitat civil,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i Vidres Manel SL,
mitjançant el qual es formalitza la cessió gratuïta d’una màquina elevadora de tipus
tisora per a l’execució d’una obra 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.

GENERALITAT CTTI * ADDENDA AL CONVENI 13/2012
Exp. E-10/12 * Conveni 15/2013
Vista l’Addenda al conveni de col·laboració signat el 19.10.2012 entre el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Sort per a la cessió d’un equip portàtil de mesura del nivell de camp
electromagnètic, en el marc del projecte de la governança radioelèctrica, addenda signada el 21
de juny de 2013 amb el senyor Jordi Escalé Castelló, que actua en nom del CTTI en la seva
condició de director gerent d’aquest, per la qual es prorroga la vigència del conveni fins el 30
de setembre de 2013,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
5
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1. Ratificar la signatura de l’Addenda al conveni de col·laboració signat el 19.10.2012
entre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sort per a la cessió d’un equip portàtil de
mesura del nivell de camp electromagnètic, mitjançant la qual es formalitza la pròrroga
de la vigència del conveni fins el 30 de setembre de 2013.
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.

GERMANS ARMENGOL * CESSIÓ DE TERRENY A SORRE PER ACCÉS AL CEMENTIRI

Exp. O-92/12 * Conveni 16/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb els senyors Antoni i Bonaventura Armengol per a
formalitzar la cessió de la propietat d’una porció de terreny de la seva propietat destinada a
l’accés permanent a l’ampliació del cementiri de Sorre, i la cessió temporal per a l’execució de
les obres d’ampliació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i els senyors
Antoni i Bonaventura Armengol, mitjançant el qual es formalitza la cessió de la
propietat d’una porció de terreny de la seva propietat destinada a l’accés permanent a
l’ampliació del cementiri de Sorre, i la cessió temporal per a l’execució de les obres
d’ampliació.
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.

LLARÀS, MODESTO * CESSIÓ DE TERRENY A SORRE PER AMPLIAR EL CEMENTIRI

Exp. O-92/12 * Conveni 17/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Modesto Llaràs per a formalitzar la cessió
voluntària i gratuïta d’una porció de 114 m2 d’una finca de la seva propietat destinada a
l’ampliació del cementiri de Sorre,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i Modesto Llaràs,
mitjançant el qual es formalitza la cessió voluntària i gratuïta d’una porció de 114 m2
d’una finca de la seva propietat destinada a l’ampliació del cementiri de Sorre.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
6
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del qual s’adjunta a la present acta.

ASSOCIACIÓ FEMAP * FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS
Exp. S-12/13 * Conveni 18/2013
Vist el conveni signat el 22 de juny de 2013 amb el senyor Miquel Colom Pich, que actua en
nom de l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP) en la seva condició de
president d’aquest, per a formalitzar les obligacions de cada part per a la participació de
l’Ajuntament al Festival 2013,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’Associació
Festival de Música Antiga dels Pirineus, mitjançant el qual es formalitzen les
obligacions de cada part per a la participació de l’Ajuntament al Festival de Música
Antiga dels Pirineus 2013.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

06 Modificació puntual de les NNSSP per canvi d’alineacions a la UA8 Salancons
Exp. U-12/12
Atès que 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 l’Ajuntament de Sort i redactat per les arquitectes senyores
Natàlia Bellés i Juan i Marilú Huamaní Huamaní, del despatx d’arquitectura Valeri Consultors
Arquitectura Enginyeria Urbanisme, que preveu la modificació de la delimitació de la zona
verda de la UA8 en una superfície de sòl de 88,07 m2, sense alteració de la superfície total de
zona verda, ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament de Sort en sessió de 23 de
febrer de 2013,
Atès que l’Edicte de l’aprovació inicial abans referida ha estat publicat al tauler d’anuncis
oficials de l’Ajuntament, al web municipal el 25.4.2013, al diari La Manyana del 28.4.2013 i al
BOP núm. 73 de 30.4.2013, durant el termini d’un mes, sense que se n’hagi presentat cap
al·legació,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, d’aprovar provisionalment el referit
document de Modificació puntual, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Badiot, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3
abstencions, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
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1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per al reajustament dels límits de la
zona verda del Polígon Industrial Els Salancons.
2. Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva, si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

07 Modificació del Pressupost de 2013 per a suplement de crèdits
Exp. F-53/13
Vist l'expedient de suplement de crèdits 2013/1 de diverses partides del pressupost de despeses
de 2013 fent aplicació de majors ingressos de partides d'ingressos i de l’atorgament de
subvencions, i de donar el caràcter de partides ampliables i d’import mútuament equilibrat a la
de despeses per atendre les reparacions d’emergència i d’urgència dels danys a béns de
titularitat municipal causats pels aiguats dels dies 17 i 18 del juny passat, i a la d’ingressos
corresponent al compromís d’ajut extraordinari del Departament de Governació i relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya per atendre les despeses originades per les
referides reparacions d’emergència i d’urgència, ajut que no ha estat quantificat, de manera que
la partida de despeses tindrà el mateix import que la d’ingressos, proposta de modificació que
presenta l'Alcaldia i compta amb l'informe previ d’Intervenció, i presenta el següent resum:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 2013/1
AJUNTAMENT DE SORT
PRESSUPOST D'INGRESSOS
C.ECO

TITOL INGRÉS

116 Impost increment valor terrenys urb
52 Interessos de dipòsits
MAJORS INGRESSOS
750 PUOSC Sala polivalent
761 Diputació - Portada aigua Sorre
761 Diputació - Enllumenat església
48 Famílies - Venda de nínxols
450 Dept. Governació - Emergències
SUBVENCIONS
TOTAL MODIFICACIÓ 2013/1

PREVISIÓ
INICIAL
25.000,00
500,00
25.500,00
72.800,00
49.400,00
49.400,00
60.000,00
231.600,00
257.100,00

PREVISIÓ
DEFINIT.
105.000,00 130.000,00
10.000,00 10.500,00
115.000,00 140.500,00
27.732,20 100.532,20
27.246,79 76.646,79
6.000,00 55.400,00
2.600,00 62.600,00
A concretar
63.578,99 295.178,99
178.578,99 435.678,99

MODIFIC.

PRESSUPOST DE DESPESES
Progr

C.econ

150
169
340
313
330

41
465
619
619
210

TITOL DESPESA
A Org. Autònoms (P.M.Torrentill)
Aportació serveis socials Consell
Sala polivalent al poliesportiu
Portada d'aigua a Sorre
Reforma enllumenat església Sort
8

CREDIT
INICIAL
20.000,00
35.000,00
1,00
1,00
25.000,00

MODIFIC.
20.000,00
18.000,00
34.665,25
34.703,80
11.419,21

CRÈDIT
DEFINIT.
40.000,00
53.000,00
34.666,25
34.704,80
36.419,21
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313
340
150
920
920

619 Constr. Nínxols al cementiri de Sort
619 Constr.pista de paddel
619 Rampa de pujada a la Pl. Major
210 Despeses de manteniment gral.
210 Obres d'emergència aiguats
TOTAL MODIFICACIÓ 2013/1

1,00
1,00
34.703,80

114.707,80

21.869,78
21.870,78
27.000,00
27.001,00
1.870,55
36.574,35
9.050,40
9.050,40
Ampliable
178.578,99 284.236,39

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
PRESSUPOST D'INGRESSOS
C.ECO

TITOL INGRÈS

40 De l'administració gral de l'entitat
TOTAL MODIFICACIÓ 2013/1

PREVISIÓ
INICIAL
40.000,00
25.000,00

MODIFIC.
20.000,00
105.000,00

PREVISIÓ
DEFINIT.
60.000,00
130.000,00

PRESSUPOST DE DESPESES
Progr
150

C.econ

TITOL DESPESA

220 Compres de material
TOTAL MODIFICACIÓ 2013/1

CREDIT
INICIAL
25.000,00
25.000,00

MODIFIC.
20.000,00
20.000,00

CRÈDIT
DEFINIT.
45.000,00
45.000,00

Amb 7 vots a favor, dels senyors Sibís, Badiot, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en
contra, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 10 membres presents del total d’ 11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 2013/1, fent aplicació
de majors ingressos de partides d'ingressos i de l’atorgament de subvencions.
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. Considerar elevat a definitiu l'acord d'aprovació sense necessitat d'adoptar-ne cap més,
si durant l′esmentat termini no es presenten reclamacions.
4. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
En torn d’explicació de vot el senyor Tomàs indica que a criteri del seu grup caldria haver
previst un altre tipus de despeses.

08 Mocions al Ple
Exp. G-1/13
MOCIÓ PER A MANTENIR ELS SERVEIS SOCIALS ALS MUNICIPIS I CONSELLS

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es proposa demanar al
Govern de la Generalitat que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals i catalans a
mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla concertat de
9
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prestacions bàsiques de serveis socials per a les corporacions locals, assegurant el
manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals,
ajuntaments i consells comarcals, i altres mesures en el sentit de mantenir els serveis socials
ens mans dels ajuntaments i consells comarcals,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb 9 vots a favor, dels senyors Sibís, Badiot, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís, Colom, Tomàs
i Ricart, i 1 abstenció, del senyor Tuneu, dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen
la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es proposa
demanar al Govern de la Generalitat que insti al Govern espanyol i als legisladors
estatals i catalans a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a
l’Estat del Pla concertat de prestacions bàsiques de serveis socials per a les
corporacions locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials
de proximitat en els governs locals, ajuntaments i consells comarcals, i altres
mesures en el sentit de mantenir els serveis socials ens mans dels ajuntaments i
consells comarcals, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat 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 L’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU a proposta de l’Associació de
Municipis per la Independència, per la qual es proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Sort al
Pacte nacional pel dret a decidir, i promoure al municipi que entitats, associacions i agents
econòmics es sumin a aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir i a la
celebració d’una consulta popular sobre el futur polític de Catalunya,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb 9 vots a favor, dels senyors Sibís, Badiot, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís, Colom, Ricart i
Tuneu, i 1 abstenció, del senyor Tomàs, dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU a proposta de l’Associació
de Municipis per la Independència, per la qual es proposa l’adhesió de l’Ajuntament
de Sort al Pacte nacional pel dret a decidir, i promoure al municipi que entitats,
associacions i agents econòmics es sumin a aquest procés democràtic de l’exercici
del dret a decidir i a la celebració d’una consulta popular sobre el futur polític de
Catalunya, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI),
facultant-la per a trametre el present acord als organismes i institucions que consideri
oportú.
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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 PER DONAR SUPORT A LA VIA CATALANA CAP A LA INDEPENDÈNCIA

Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU a proposta de l’Associació de
Municipis per la Independència, per la qual es proposa donar suport a la Via catalana cap a
la independència que travessarà Catalunya l’ 11 de setembre de 2013, i altres mesures de
col·laboració amb l’esdeveniment,
Amb 9 vots a favor, dels senyors Sibís, Badiot, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís, Colom, Ricart i
Tuneu, i 1 abstenció, del senyor Tomàs, dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada pel Grup municipal de CiU a proposta de l’Associació
de Municipis per la Independència, per la qual es proposa donar suport a la Via
catalana cap a la independència que travessarà Catalunya l’ 11 de setembre de 2013,
i altres mesures de col·laboració amb l’esdeveniment, còpia de la qual s’adjunta a la
present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
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 DECLARACIÓ DEL DIA D’EUROPA 2013

Vista la Moció presentada per la Federació de Municipis de Catalunya, per la qual es
proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la Declaració del Dia d’Europa 2013 aprovada
pel Consell Català del Moviment Europeu, com una crida a la divulgació i conscienciació
dels drets dels ciutadans de la Unió Europea,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la Moció presentada per la Federació de Municipis de Catalunya, per la qual
es proposa l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la Declaració del Dia d’Europa 2013
aprovada pel Consell Català del Moviment Europeu, com una crida a la divulgació i
conscienciació dels drets dels ciutadans de la Unió Europea, 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.
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MOCIÓ A FAVOR DE MILLORAR LA LIQUIDITAT DELS AJUNTAMENTS CATALANS

Vista la Moció proposada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i presentada pel Grup
municipal de CiU, per la qual s’insta el Govern de la Generalitat a compensar el deute que
tenen els ajuntaments i consells comarcals amb els diferents organismes de la Generalitat i
les bestretes que es veuen obligats a retornar, a compte de les obligacions reconegudes per la
Generalitat pendents de pagament, i al Govern de l’Estat que faci efectius els seus deutes
amb la Generalitat, i altres mesures en aquest sentit,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i presentada
pel Grup municipal de CiU, per la qual s’insta el Govern de la Generalitat a
compensar el deute que tenen els ajuntaments i consells comarcals amb els diferents
organismes de la Generalitat i les bestretes que es veuen obligats a retornar, a compte
de les obligacions reconegudes per la Generalitat pendents de pagament, i al Govern
de l’Estat que faci efectius els seus deutes amb la Generalitat, i altres mesures en
aquest sentit.
2. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Lleida, al
Govern espanyol, a l’Associació Catalana de Municipis i 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’aquests acords.

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

AIGÜES DE CATALUNYA – GESTIÓ D’ABONATS D’AIGUA
Exp. C-2/13 * Conveni 19/2013
Atès que l’Ajuntament ha de substituir el servei de gestió dels rebuts de subministrament
d’aigua potable a Sort, per renúncia presentada per l’empresa Aigües de Catalunya SA que
el presta actualment,
Vistes les ofertes presentades per empreses especialitzades, de les que la millor és la
presentada per l’empresa Aragonesa de Servicios Públicos SA, per l’import de 8.000,00 €
anuals,
Vist l’esborrany de contracte a signar amb l’empresa Aragonesa de Servicios Públicos SA
per a la gestió dels rebuts de subministrament domiciliari d’aigua potable a Sort i per al
manteniment de comptadors,
Vist el que es disposa a l’article 122.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic, en relació amb els contractes menors, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Adjudicar directament la concessió del servei de gestió dels rebuts de subministrament
d’aigua potable i manteniment de comptadors a Sort, com a contracte menor per raó de la
quantia, a l’empresa Aragonesa de Servicios Públicos SA, d’acord amb les condicions del
contracte.
2. Notificar aquest acord a l’empresa interessada, a l’efecte de la signatura del contracte de
prestació de serveis.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord, i expressament l’esmentat contracte, còpia del qual s’adjunta a la present
acta.

10 Precs i preguntes
L’alcalde informa al ple de les conseqüències i afectacions dels aiguats dels dies 17 i 18 del
juny passat als edificis i les instal·lacions municipals, especialment a la central elèctrica i al
Camp de regates, al sector de les Vernedes, on es van dipositar graves i sorres sobre uns
30.000 m2 de finques i prats i es van construir dos esculleres de defensa d’emergència, al
sector turístic, sobretot a hotels i càmpings, i al sector ramader, bàsicament amb la
destrucció de recs, afectacions que al conjunt de la comarca s’han valorat a data d’ahir dia
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23 en aproximadament 1.000.000 euros. També informa que la Generalitat finançarà obres
d’emergència i d’urgència a instal·lacions municipals de les 3 comarques més afectades pels
aiguats i de les 3 comarques del Pla de Lleida afectades per les pedregades, i que pel que fa
a les afectacions al sector turístic hi haurà finançament mitjançant línies de crèdit de l’ICO i
ICF, mentre que per al sector ramader el Departament d’Agricultura ha manifestat que no
disposa de finançament ni tan sols per a la reparació de recs.
La senyora Gallardo comunica a la senyora Ricart, en relació amb la moció presentada pel
seu grup sobre la creació d’un centre de dia de salut mental i l’organització d’una associació
de voluntariat a Sort, que ja ha començat a tractar aquest assumpte amb el senyor Joan
Saura, director dels serveis territorials del Departament de Benestar Social i Família a
Lleida, a qui li va semblar bé la iniciativa de tractament psiquiàtric amb teràpia ocupacional.
El senyor Tomàs manifesta que el que està fent la Generalitat per solucionar els danys dels
aiguats al Pallars Sobirà és ridícul, per les actuacions que es veuen i pels diners a invertir, al
que l’alcalde respon que en visita a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) el senyor
Polanco, a contracor i en un ambient enrarit per la votació en contra del Pla Hidrològic
presentat pel govern central, li va indicar que s’aplicaria estrictament l’ordenat: a les 3
conques afectades s’invertiran 600.000 euros. Se li va respondre que es tractava de
competències de la CHE, com ara la neteja de lleres o la construcció de defenses
hidràuliques, i que es veia poca predisposició i poc pressupost, rebent com a resposta que
properament el Consell de Ministres segurament aprovaria un crèdit pressupostari
extraordinari per a grans infraestructures.
El senyor Tomàs fa una valoració del canvi de sentit del carrer del Dr. Carles Pol i Aleu,
indicant que hi ha un parell de punts conflictius a la cruïlla amb el carrer del Torrent de
Pietat i a l’entrada del carrer Major, i que ara hi ha un tram en què es circula per l’esquerra, i
de les obres de manteniment que s’han fet als gronxadors del Parc del Riuet, dient que als
tobogans hi ha 3 aparells sense protecció a terra i que són més perillosos, cosa que es podria
resoldre amb pocs diners.
La senyora Gallardo indica que aquests 3 aparells no compleixen la normativa, però que si
es plantegés de treure’ls són cars i abans caldria parlar-ho amb els pares per veure que se’n
fa, i no s’ha fet encara. L’alcalde recorda que ara ja no hi ha els espònsors que fa anys van
finançar els aparells, però que potser ara és el moment de canviar-los, parlant-ho amb els
usuaris i intentant de trobar finançament. El senyor Tomàs reitera que caldria protegir
almenys el terra, per la responsabilitat municipal, al que la senyora Gallardo respon que tant
les rajoles del terra com es aparells són cars, però que el Riuet és un patrimoni de tots i
l’actuació proposada és interessant, pel que es mirarà de contactar amb el Departament de
Comerç per si hi ha possibilitat d’obtenir algun ajut.
Pel que fa al carrer Dr. Pol, la senyora Gallardo indica que ja s’havien detectat els dos punts
conflictius esmentats pel senyor Tomàs i que s’estan estudiant alternatives, i també que
potser les places d’aparcament es faran una mica menys amples, que ara ho són massa, i que
es posaran topalls per protegir les voreres més estretes, de manera que els cotxes estacionats
no les envaeixin, tot agraint la intervenció i manifestant la intenció de seguir treballant per
millorar la circulació i l’estacionament a aquest important vial. El senyor Tuneu indica que
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es segueix aparcant en doble filera, però que concretament davant casa seva ara va millor, i
el senyor Tomàs finalitza dient que el que no es resol és crear més places d’aparcament.
El senyor Tomàs valora negativament el Ral·li de piragüisme d’enguany, que més que
Internacional és Nacional, al que l’alcalde replica que encara no ha finalitzat, que per
l’elevat nivell de l’aigua s’han hagut de suspendre algunes competicions i ajornar la Copa
Catalana, i que el seu Grup el valora positivament aquest Ral·li, perquè tots els actes
d’enguany s’han orientat a la commemoració de la 50 edició del Ral·li i perquè, tot i que
durant els darrers anys s’ha prioritzat la participació de piragüistes vinguts de l’Estat, la
voluntat del grup de govern ha estat la de fomentar novament la internacionalització de la
competició, seguint la llarga sèrie de competicions mundials i europees que s’han organitzat
en anys anteriors, i la de seguir donant continuïtat al Ral·li, objectiu que mereix tot l’esforç.
El senyor Dolcet recalca que es tracta de tornar-nos a posicionar internacionalment, i valora
molt positivament els enllaços creats a Internet per poder fer el seguiment de les proves en
directe.

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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