ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

4 de novembre de 2005
de 2200 h a 2335 h
sala de plens de l’Ajuntament de Sort
extraordinari
G-23/05
Ple 05/3

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Eva Lluvich Sagarra
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2n Tinent d'alcalde
regidor
regidor
regidora
secretari

Justifiquen la seva absència
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sra. Núria Comes Pon

1r Tinent d'alcalde
regidor
regidora

No assisteix
Sr. Josep Cases Calvet

regidor

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP al Polígon d’Actuació del Raval
Modificació puntual del Pla Especial de la UA8 els Salancons
Estudi de detall de la Pollera de Bernui
Text refós de la Reparcel·lació de la UA3 del PERI sector de la Muralla
Modificació d’ordenances per a l’any 2006
Administració Oberta de Catalunya
Fira de la Tardor
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Representants de l’Ajuntament a Organismes i Institucions
Al·legacions al PSARU
Al·legacions al Pla Territorial de l’Alt Pirineu
Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de l’edifici de la Central vella
Reversió de l’edifici del Centre
Baixa del Land Rover contraincendis i cessió a la Generalitat
Papers de Salamanca
Televisió digital terrestre
Cessió d’un terreny a l’AEP
Aprovació de projectes d’obres municipals: Ampliació vorera C-13
Aprovació de projectes d’obres municipals: Gasificació de Llessui
Aprovació de projectes d’obres municipals: Construcció HPOs al C/ Raval
Aprovació de projectes d’obres municipals: Primera planta del CAP
Ordenació de la Plaça Major
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Assumptes d’urgència
Informes de l’Alcaldia
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l‘acta de la sessió anterior, de 14 de juny de 2005, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-1/05
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:
-89/05, de 7 de març, que aprova el certificat d’obres 1 i únic d’Urbanització de Bernui, per
import de 51.908,51 €
-90/05, de 8 de juny, (Exp. O-18/04), que atorga llicència d’obres a Careli Disseny, per a
reforma de local comercial a Av. Diputació, 1
-91/05, de 10 de juny (Exp. A-11/04), que atorga llicència d’activitat a Careli Disseny, per a
exposició i venda de mobiliari de cuina a Av. Diputació, 1
-92/05, de 22 de juny (Exp. E-22/04.3), que autoritza una falla i revetlla de Sant Joan a veïns
d’Av. Diputació, 24
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-93/05, de 22 de juny (Exp. E-22/04.5), que autoritza una falla i revetlla de Sant Joan a
Associació de veïns de Montardit de Baix
-94/05, de 22 de juny (Exp. E-22/04.4), que autoritza una falla i revetlla de Sant Joan a un
grup de veïns de Sort
-95/05, de 22 de juny (Exp. C-1/05.7), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament del bar La Llar els dies de Sant Joan
-96/05, de 23 de juny (Exp. C-1/05.8), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament del bar Cherokee els dies de Sant Joan
-97/05, de 30 de juny (Exp. U-17/05), que atorga llicència urbanística a Promocions Cal
Macialera, per a incrementar nombre de locals a C/ Dr. Pol, 38
-98/05, d’ 1 de juliol, que autoritza a la Societat de Pescadors una festa-reunió al Parc del
Riuet el 3 de juliol
-99/05, de 5 de juliol (Exp. O-83/05), que atorga llicència d’obres a Joan Pruns, per a neteja i
esbrossada de terrenys a Casa Rata, d’Enviny
-100/05, de 5 de juliol (Exp. O-76/05), que atorga llicència d’obres a Anna M. Claró Canut,
per a Rehabilitar un edifici a Av. Comtes de Pallars, 19
-101/05, de 6 de juliol (Exp. O-68/05), que atorga llicència d’obres a Gasia Construccions
SL, per a construcció d’edifici plurifamiliar a C/ Dr. Carles Pol, 46
-102/05, de 6 de juliol, que autoritza a Circo Tonelly una ocupació de via pública amb circ al
Passeig dels Til·lers
-103/05, de 18 de juliol (Exp. A-33/05), que atorga llicència d’activitat a Carme Puig Riba,
per a floristeria a Av. Generalitat, 9
-104/05, de 20 de juliol (Exp. O-49/05), que atorga llicència d’obres a Conesa Hortalà SLNE,
per a construcció d’una nau al Polígon els Salancons, parcel·la B6
-105/05, de 26 de juliol, que aprova definitivament el projecte de compensació bàsica de la
UA2 Horts de Pietat Nord
-106/05, de 26 de juliol (Exp. A-51/05), que atorga llicència d’activitat a Josep Camp Nus,
per a canvi de vehicle de llicència d’autotaxi núm. 7
-107/05, de 5 d’agost (Exp. O-95/05), que atorga llicència d’obres a Antonio Senallé Rafel,
per a enderroc de 2 balcons a Pl. Sant Eloi, 3
-108/05, d’ 11 d’agost (Exp. O-103/05), que atorga llicència d’obres a Enginyeria Sortec SL,
per a construcció d’una nau al polígon industrial B5
-109/05, de 17 d’agost (Exp. O-90/05), que atorga llicència d’obres a Llars del Cardós SL,
per a obertura d’una rasa per canalització de gas a C/ Estanys de Pallars, 7
-110/05, de 17 d’agost, que autoritza a Proens SA la connexió a les xarxes d’aigua i
clavegueram d’un edifici a C/ Lluís Companys, 1
-111/05, de 19 d’agost, que autoritza una ocupació de terrenys a la via pública amb tall de
circulació per fer una festa a Montardit de Baix
-112/05, de 22 d’agost (Exp. O-52/03), que atorga llicència d’obres a Gabriel Porcuna, per a
ampliar el projecte d’un habitatge a Urbanització Borda d’Arnaldo, parcel·les 15-16
-113/05, de 23 d’agost (Exp. O-100/05), que atorga llicència d’obres a Enric Prió Peiró, per a
reforma d’una cuina a Av. Montserrat, 14
-114/05, de 29 d’agost (Exp. O-70/05), que atorga llicència d’obres a Joan Pruns, per
construir un habitatge unifamiliar aïlla a Casa Rata, de Llessui
-115/05, de 29 d’agost (Exp. O-63/05), que atorga llicència d’obres a Xavier Pascual
Samaranch, per a construir un edifici plurifamiliar a Casa Andorrà, d’Altron
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-116/05, de 29 d’agost (Exp. O-107/05), que atorga llicència d’obres a Antonio Azamar
Saurat, per a reforma d’un bany a Plaça de Santa Anna, 1
-117/05, de 30 d’agost (Exp. O-6/00), que atorga llicència d’obres a Neopic SL, per a
construir un edifici plurifamiliar a C/ Dr. Carles Pol, 43
-118/05, de 30 d’agost (Exp. O-73/05), que atorga llicència d’obres a Esther Olivart Plans,
per a reforma interior d’un local a Av. Generalitat, 45
-119/05, de 30 d’agost (Exp. A-44/05), que atorga llicència d’activitat a Esther Olivart Plans,
per a Botiga de mobles a Av. Generalitat, 45
-120/05, de 31 d’agost (Exp. O-19/99), que atorga llicència d’obres a Josep Tomàs Babi, per
a Construir un edifici plurifamiliar a C/ del Forn, 2
-121/05, de 31 d’agost (Exp. O-85/04), que atorga llicència d’obres a José Elias González
Rodríguez, per a rehabilitar un habitatge a Casa Barber, de Llessui
-122/05, de 31 d’agost (Exp. O-99/05), que atorga llicència d’obres a Esther Olivart Plans,
per a instal·lar un rètol a Av. Generalitat, 45
-123/05, d’ 1 de setembre (Exp. O-79/04), que atorga llicència d’obres a Sanpo Cardós SL,
per a construir un edifici plurifamiliar entre mitgeres a Casa Campà vella de la Bastida
-124/05, de 27 de setembre (Exp. O-110/05), que atorga llicència d’obres a Proens SA, per a
construir un edifici plurifamiliar en 2 blocs a C/ Neroses, 4 i Carreró Josepàs, 3
-125/05, de 27 de setembre (Exp. A-60/05.1), que atorga llicència d’activitat a Percot SL, per
a línia de transport escolar Olp-Pujalt-CEIP-IES
-126/05, de 27 de setembre (Exp. A-60/05.2), que atorga llicència d’activitat a Josep Camp
Nus, per a línia de transport escolar Llarvent-Bressui-CEIP-IES
-127/05, de 27 de setembre (Exp. A-60/05.3), que atorga llicència d’activitat a Rabasa
Turístic SL, per a línia de transport escolar Llessui-Seurí-Bernui-Altron-La Bastida-CEIP-IES
-128/05, de 27 de setembre (Exp. A-60/05.4), que atorga llicència d’activitat a Lluís Obiols
Capdevila, per a línia de transport escolar Pujalt-CEIP-IES
-129/05, de 27de setembre (Exp. O-53/04), que autoritza ocupar la via pública per obres de
construcció a C/ Estanys de Pallars, 2 a 6
-130/05, de 27 de setembre (Exp. A-33/05), que atorga llicència d’activitat a El Jardí Flors i
Plantes SCP, per a floristeria a Av. Generalitat, 9
-131/05, de 27 de setembre (Exp. O-19/05), que atorga llicència d’obres a Endesa SLU, per a
nova línia subterrània de 25 kV a des del Pont del Riuet al C/ Sant Ot
-132/05, de 27 de setembre (Exp. O-22/05), que atorga llicència d’obres a Endesa SLU, per a
noves línies subterrànies de 25 kV a carrers Torrent de Pietat, Dr. Pol i Lluís Companys
-133/05, de 27 de setembre (Exp. O-20/05), que atorga llicència d’obres a Endesa, per a
variant de línia subterrània de 25 kV a Av. Pelai Fonsaré i Polígon industrial
-134/05, de 4 d’octubre (Exp. A-35/05), que atorga llicència d’activitat a Servei Informàtic
Professional SCP, per a botiga i taller d’informàtica i telefonia a C/ Dr. Pol, 25
-135/05, de 4 d’octubre (Exp. O-64/05), que atorga llicència d’obres a Servei Informàtic
Professional SCP, per a condicionament de local a C/ Dr. Pol, 25
-136/05, de 5 d’octubre (Exp. O-93/05), que atorga llicència d’obres a Gestió
d’Infraestructures SA, per a reformes d’Estació d’Autobusos a Plaça Caterina Albert
-137/05, de 7 d’octubre (Exp. O-116/05), que atorga llicència d’obres a Teresa Sanfeliu
Marsà, per a instal·lació d’un rètol a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 26.bis
-138/05, de 7 d’octubre (Exp. M-12/05), que ordena iniciar l’expedient de cessió d’una porció
de finca els Til·lers a l’Associació Esportiva Pallars
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-139/05, d’ 11 d’octubre (Exp. A-48/04), que atorga llicència d’activitat a Jezabel Rabaneda
Boo, per a venda de roba i complements a C/ Major, 41
-140/05, d’ 11 d’octubre (Exp. O-105/04), que atorga llicència d’obres a Jezabel Rabaneda
Boo, per a condicionar un local i posar un rètol a C/ Major, 41
-141/05, d’ 11 d’octubre (Exp. O-94/05), que atorga llicència d’obres al DPTOP de la
Generalitat , per a ordenació de vorera a Av. Generalitat, 1 a 25
-142/05, de 13 d’octubre (Exp. O-111/05), que atorga llicència d’obres a Jaume Barbal Gasia,
per a neteja d’un terreny a Casa Joanetxic d’Olp
-143/05, de 17 d’octubre (Exp. O-81/05), que atorga llicència d’obres a FM SCP, per a
reforma d’un local a C/ Dr. Muxí i Monroset, 6
-144/05, de 17 d’octubre (Exp. A-47/05), que atorga llicència d’activitat a FM SCP, per a bar
a C/ Dr. Muxí i Monroset, 6
-145/05, de 17 d’octubre (Exp. O-84/05), que no admet una sol·licitud de Montserrat de
Moner Farreró i emet certificat negatiu d’acte presumpte de llicència d’obres sol·licitada
-146/05, de 17 d’octubre (Exp. O-121/05), que atorga llicència d’obres a Josefina Arnau
Trepat, per a rehabilitar coberta a Casa Oncle d’Altron
-147/05, de 24 d’octubre (Exp. C-1/05.3), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament de la discoteca Rock-Dur el pont de Tots Sants
-148/05, de 24 d’octubre (Exp. C-1/05.3), que autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de
tancament de la discoteca Rock-Dur per la Fira de la Tardor
-149/05, de 25 d’octubre, que autoritza als Alumnes de 4t d’ESO l’ocupació de la via pública
a Av. Comtes de Pallars per fer una castanyada
-150/05, de 25 d’octubre (Exp. O-127/05, A-64/05), que requereix a Rehi SA un projecte
visat per tramitar les llicències per construir una central elèctrica al Barranc de Berasti
-151/05, de 28 d’octubre (Exp. O-124/05), que atorga llicència d’obres a Maria Lladós
Sevilla, per a col·locar 2 làpides al Cementiri municipal de La Gissera
-152/05, de 28 d’octubre (Exp. O-126/05), que atorga llicència d’obres a Elena Mulero
Bernadó, per legalitzar una porta de local a C/ Dr. Muxí i Monroset, 6
-153/05, de 28 d’octubre (Exp. O-128/05), que atorga llicència d’obres a Modesto Novensà
Jordana, per a reformes interiors a C/ Escorxador, 14
-154/05, de 2 de novembre (Exp. O-86/05), que atorga llicència d’obres a Pere Borrut
Benavent, per a redistribució interior d’habitatge a Casa Llarg, 2a, de Llarvén
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 89/05 a 154/05, i ratifica en tots els seus
termes per unanimitat els que són objecte de ratificació.

03 Acords de la Junta de Govern Local
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 Local des del darrer Ple:
Junta de Govern d’ 1 de juliol de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
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Es sol·liciten al Dept. de Benestar i Família 2 subvencions per al finançament de Pintem
parets i Educaespai, de 5.200,00 € i 5.900,00 €.
Es sol·licita al Dept. de Governació i A.P. i a la Diputació de Lleida un ajut per a Millora
de la xarxa d’aigua a Llarvén i Nova captació a Enviny, de 5.400,00 € i 8.640,62 €.
S’aprova l’adquisició directa de llosa de 2a mà per a la reparació de la coberta de
l’església de la Mare de Déu de Bernui, per 1.108,46 €.
S’aprova el certificat d’obres 1 i únic d’Urbanització de Bernui, amb un import de
51.908,51 €.
Junta de Govern de 22 de juliol de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aproven 6 projectes d’obres d’interès social i es demanen 6 subvencions de Plans
d’Ocupació 2005.
S’aprova el certificat d’obres 1 i únic de Mur de contenció i millores a la plaça d’Olp,
amb un import de 9.052,34 €.
S’aproven les dates de les 2 festes locals laborals per a l’any 2006, 28 de febrer i 1
d’agost.
S’aprova el certificat d’obres 3 de 2005 de Centre d’interpretació de la vida pastoral,
amb un import de 42.656,88 €.
Junta de Govern de 6 de setembre de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova inicialment el projecte de Millora de la vialitat a Seurí i la llista de béns i drets
afectats, i sotmetre l’expedient a exposició pública.
S’autoritza al Consell Comarcal l’ampliació de compostadors casolans i la realització
d’una prova pilot de compostatge comunitari.
S’aprova el document tècnic de Recuperació d’un espai degradat i sol·licitar al Dept.
d’Interior una subvenció de 30.555,23 €.
S’aprova el Plec de bases per al concurs de selecció d’un/a auxiliar-administratiu/va,
exposar-les per extrema urgència i convocar el concurs.
Es sol·licita al Dept. de Treball i Indústria una subvenció per a la contractació d’un/a
AODL amb un import de 27.045,54 €.
S’aprova el programa de la Fira de Tardor 2005 i es sol·licita autorització al Dept.
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Junta de Govern de 6 de setembre de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el certificat d’obres 1 de Construcció d’una escullera a la UA8 els Salancons,
amb un import de 20.081,89 €.
S’aproven inicialment 6 projectes d’obres incloses al PUOSC 2006, i exposar-los al
públic.
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S’aprova inicialment el projecte d’Urbanització del camí dels Mangraners i voltants
església, exposar-lo, executar-les per administració i demanar un ajut al Dept. Governació.
S’accepta la subvenció atorgada pel Dept. d’Educació amb un import de 42.900,00 € per
al funcionament de la Llar d’infants.
Junta de Govern de 14 d’octubre de 2005
S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la memòria d’Implementació noves tecnologies i es demana un ajut al Consorci
Administració Oberta de Catalunya per a implementar e-Tram, Padró i Noves tecnologies.
S’aprova el projecte de Millora de xarxa d’aigua i urbanització Pl. Sant Eloi, exposar-lo,
executar-lo per administració i demanar un ajut del PIM de la Diputació de Lleida.
S’aproven 4 projectes, exposar-los, executar-los per administració i demanar 4 ajuts del
PISM de la Diputació de Lleida.
El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els ratifica en
tots els seus termes amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2005/3, amb un import total de 379.977,61 €,
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 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA aprovar la relació de factures 2005/3.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-26/05
ADIGSA – INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS A LA SOLANA
Exp. F-48/03 * Conveni 18/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb ADIGSA i les 4 Comunitats de propietaris dels blocs
d’HPOs de la Solana, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració per a la instal·lació
d’ascensors al polígon d’habitatges de promoció pública la Solana, com a obres de millora de
l’accessibilitat als edificis,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort,
ADIGSA i les 4 Comunitats de propietaris dels blocs d’HPOs de la Solana per a executar
obres de millora de l’accessibilitat als edificis mitjançant la instal·lació d’ascensors.
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.

FAURAT / PRAT – URBANITZACIÓ DE LA UA8 SALANCONS
Exp. U-37/02 * Conveni 19/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb els senyors Jordi Faurat Vila i Maria del Pilar Prat
Vidal, mitjançant el qual es formalitza el traspàs de la propietat d’una porció de 1.300 m2 de la
finca anomenada Prat del riu por poder construir un mur de defensa hidràulica en zona de policia
del riu Noguera Pallaresa,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i els
senyors Jordi Faurat Vila i Maria del Pilar Prat Vidal, per al traspàs de la propietat d’una
porció de 1.300 m2 de la finca anomenada Prat del riu por poder construir un mur de defensa
hidràulica en zona de policia del riu Noguera Pallaresa.
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.

AGULLÓ SAUQUET, FRANCESC – CESSIÓ D’UNA FINCA PER APARCAMENT
Exp. E-10/05 * Conveni 20/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Francesc Agulló Sauquet, mitjançant el qual
es formalitza la cessió d’una finca al polígon 2 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan, per
destinar-la a zona d’estacionament de vehicles,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i
Francesc Agulló Sauquet, per a la cessió d’una finca al polígon 2 del Pla Parcial del sector
Borda de Paisan, per destinar-la a zona d’estacionament de vehicles.
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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6 PARTICULARS – CESSIÓ DE TERRENY PER FER UN CAMÍ NATURAL
Exp. E-20/02 * Conveni 21/2005
Vistos els 6 convenis signats amb els senyors Ponsico, Gasia, Semino, Capdevila, Bertrán i
Obiols, mitjançant els quals es formalitza la cessió de terrenys a les Vernedes per condicionar-los
com a Camí Natural dins la xarxa del Ministeri de Medi Ambient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i els senyors Ponsico,
Gasia, Semino, Capdevila, Bertrán i Obiols, per a la cessió de terrenys a les Vernedes per
condicionar-los com a Camí Natural.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l’esmentat conveni, còpia del
qual s’adjunta a la present acta.

LLUÍS RIBA, JOSEP M. – CESSIÓ DE FINCA PER ESTACIONAR MAQUINÀRIA
Exp. E-10/05 * Conveni 22/2005
Vist el conveni signat amb el senyor Josep M. Lluís Riba, mitjançant el qual es formalitza la
cessió temporal al senyor Lluís d’una porció de finca per a l’estacionament de maquinària
d’obres,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el senyor Josep M.
Lluís Riba, per cedir-li temporalment una porció de finca per a l’estacionament de
maquinària d’obres.
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.

COMUNITAT PROPIETARIS ED.PARADÍS – URBANITZACIÓ D’UN PATI
Exp. U-27/04 * Conveni 23/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Lluís Giró Aixàs, que actua en nom de la
Comunitat de Propietaris de l’edifici Paradís en la seva qualitat de President, mitjançant el qual
es formalitzen els mutus acords per a la urbanització d’un pati,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la
Comunitat de Propietaris de l’edifici Paradís per a la urbanització d’un pati.
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.

SANPO CARDÓS SL – PAGAMENT D’OBRES D’URBANITZACIÓ
Exp. O-79/04 * Conveni 24/2005
Vist el conveni signat amb el senyor Llorenç Sánchez Abrié, que actua en nom de l’empresa
Sanpo Cardós SL en la seva qualitat d’administrador, mitjançant el qual es formalitza la
col·laboració per a la urbanització d’un sector de la Bastida i els compromisos econòmics,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa Sanpo
Cardós SL per a la urbanització d’un sector de la Bastida.
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.

ABS INFORMÀTICA SL – GARANTIA DE CONFIDENCIALITAT DE DADES
Exp. E-3/05 * Conveni 25/2005
Vist el conveni signat amb el senyor Jesús Bellostes Majos, que actua en nom i representació de
l’empresa ABS Informàtica SL, ABSIS, en la seva qualitat d’administrador, mitjançant el qual es
formalitzen els mutus compromisos per al tractament de fitxers que contenen dades de caràcter
personal,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa ABS
Informàtica SL, ABSIS, per al tractament de fitxers que contenen dades de caràcter
personal.
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.

VILANOVA MITJANA, JOSEP – CESSIÓ DE FINCA A L’ERMITA DEL SOLER
Exp. S-28/04 * Conveni 26/2005
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Vist el conveni signat amb el senyor Josep Vilanova Mitjana, mitjançant el qual es formalitza la
cessió d’una porció de la finca anomenada Tros de la Capella destinada al seu condicionament
com a zona per a visitants de l’ermita del Soler i mirador de la Verneda de l’Andorrà,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el senyor Josep
Vilanova Mitjana, per a la cessió d’una porció de la finca anomenada Tros de la Capella
destinada al seu condicionament com a zona per a visitants de l’ermita del Soler i mirador de
la Verneda de l’Andorrà.
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.

ALVAREZ LOPEZ, ANTONIA – AVANÇAMENT D’ARRENDAMENT DE LOCAL
Exp. I-10/05 * Conveni 28/2005
Vist el conveni signat amb la senyora Antonia Álvarez López, mitjançant el qual es formalitza
l’arrendament d’un local per destinar-lo a Centre de Recursos Pedagògics (CRP) comarcal, i per
a l’abonament dels lloguers i de les despeses d’instal·lació de forma subsidiària, despeses que
hauran de ser reintegrades posteriorment pel Departament d’Educació mitjançant el corresponent
conveni,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la senyora Antonia
Álvarez López, per a l’arrendament d’un local per destinar-lo a Centre de Recursos
Pedagògics (CRP) comarcal.
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. EDUCACIÓ – BESTRETA D’ARRENDAMENT AVANÇAT
Exp. I-10/05 * Conveni 29/2005
Vist l’esborrany d’acord a signar amb el senyor Carles Vega Castellví, en la seva qualitat de
director dels Serveis Territorials d’Educació a Lleida, mitjançant el qual es formalitza el
reintegrament de les despeses ocasionades a l’Ajuntament pel condicionament d’un local destinat
a CRP i per l’avançament de lloguers a la propietària del local,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i els
Serveis Territorials d’Educació a Lleida, per al reintegrament de les despeses ocasionades a
l’Ajuntament pel condicionament d’un local destinat a CRP i per l’avançament de lloguers a
la propietària del local.
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.

TORNÉ / SERCH – CESSIÓ DE FINCA PER APARCAMENT A SEURÍ
Exp. O-119/04 * Conveni 31/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb les senyores Joana Torné Badia i Ramona Serch Vigo,
mitjançant el qual es formalitza la cessió d’una porció de finca de la finca anomenada Feixa, a
Seurí, destinada al seu condicionament com a zona d’estacionament de vehicles,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i les
senyores Joana Torné Badia i Ramona Serch Vigo, per a la cessió d’una porció de finca de la
finca anomenada Feixa, a Seurí, destinada al seu condicionament com a zona
d’estacionament de vehicles.
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.

SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT – CONTROL DEL TRÀNSIT A VIES URBANES
Exp. E-10/05 * Conveni 32/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Servei Català de Trànsit, mitjançant el qual es
formalitza l’assumpció de les facultats de denúncia i sanció per infracció de normes de circulació
en vies urbanes,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el
Servei Català de Trànsit, per a la formalització de l’assumpció de les facultats de denúncia i
sanció per infracció de normes de circulació en vies urbanes.
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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SANPO CARDÓS SL – REVESTIMENT AMB PEDRA D’UNA ET A ALTRON
Exp. O-50/01 * Conveni 34/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Llorenç Sánchez Abrié, que actua en nom i
representació de l’empresa Sanpo Cardós SL en la seva qualitat d’administrador, mitjançant el
qual es formalitzen els mutus compromisos per a la construcció d’una Estaciò Transformadora a
Altron i el seu recobriment amb pedra,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i
l’empresa Sanpo Cardós SL, per a la construcció d’una Estaciò Transformadora a Altron i el
seu recobriment amb pedra.
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.

RETEVISIÓN MÓVIL SA – CESSIÓ D’ESPAIS PER TELEFONIA MÒVIL
Exp. E-3/05 * Conveni 35/2005
Vist l’esborrany de conveni a signar amb en senyor Josep Comas Bulló, que actua en nom de
l’empresa Retevisión Móvil SA, mitjançant el qual es formalitza la cessió d’espais per a la
instal·lació d’equips destinats a millorar la cobertura de telefonia mòbil,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i
l’empresa Retevisión Móvil SA, per a la cessió d’espais per a la instal·lació d’equips
destinats a millorar la cobertura de telefonia mòbil.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l’esmentat conveni, còpia del
qual s’adjunta a la present acta.

CENTRE DE TELECOMUNICACIONS – AUTORITZACIÓ DE SONDA
Exp. E-3/05 * Conveni 36/2005
Vistos els protocols de mostreig i/o determinació dels nivells d’intensitat de camp produïda per
una instal·lació de radiocomunicació, en actuacions d’acord amb la Llei 3/1998, aprovats pel
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, i
l’autorització d’instal·lació d’un sistema de monitorització de camps electromagnètics signada
per l’Alcalde, mitjançant el qual s’autoritza la instal·lació d’una sonda a un local municipal,
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Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar l’autorització atorgada per l’Alcaldia al Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la d’instal·lació d’un
sistema de monitorització de camps electromagnètics (sonda) a un local 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.

06 Modificació puntual de les NNSSP al Polígon d’Actuació del Raval
Exp. U-21/05
Vist el document tècnic de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal al Polígon d’Actuació del Raval, de Sort, redactat pels serveis tècnics de l’Ajuntament
de Sort,
Vist el que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya, 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 el vot a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal al Polígon d’Actuació del Raval, de Sort.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord

07 Modificació puntual del Pla Especial de la UA8 els Salancons
Exp. U-22/05
Vist el document de Modificació puntual del Pla Especial de la UA8 els Salancons, redactat pels
Serveis Tècnics de l’Ajuntament de Sort,
Vist el que es disposa a la Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya, en relació
amb la tramitació de l’expedient,
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A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb el vot a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual del Pla Especial de la UA8 els
Salancons.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes.
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

08 Estudi de Detall a La Pollera de Bernui
Exp. U-15/05
Atès que el document d’Estudi de Detall a l’anomenada finca anomenada La Pollera, de Bernui,
redactat per l’arquitecte Josep M. Sunyer Deu per encàrrec del promotor Albert Garrido Felip, ha
estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 14 de juny de 2005,
Atès que durant el preceptiu tràmit d’exposició pública de l’expedient al tauler d’anuncis oficials
de l’Ajuntament, al Diari Segre de 23.7.2005 i al BOP núm. 101 de 26.7.2005, no s’ha presentat
cap al·legació,
Vist el que es disposa a l’article 140 del Reial Decret 2159/1978, de 23 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament de planejament,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el document d’Estudi de Detall a l’anomenada finca anomenada La
Pollera, de Bernui.
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 Text refós de la Reparcel·lació de la UA3 del PERI sector de la Muralla
Exp. U-19/05
Vist el text refós del Projecte de Reparcel·lació de la UA3 del PERI del Nucli antic de Sort, al
sector de la Muralla, redactat per l’advocat Carles Xavier Pla i Buxó per encàrrec de
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l’Ajuntament, per reflectir les modificacions produïdes en la titularitat de diverses finques del
sector,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document de text refós del Projecte de Reparcel·lació de la UA3 del PERI del
Nucli antic de Sort, al sector de la Muralla.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

10 Modificació d’ordenances fiscals per a l’any 2006
Exp. F-9/05
Vista la proposta de modificació de les Ordenances fiscals municipals per a l’exercici de 2006
i següents, presentada per la Comissió informativa d’hisenda, en la que es proposa al Ple
introduir les correccions necessàries a determinades taxes, crear l’Ordenança municipal
d’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a terrasses de bars i similars i aprovar el
text refós de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats ramaderes en el municipi de Sort,
que incorpora les modificacions derivades dels informes emesos pels òrgans corresponents dels
Departaments de Medi Ambient i d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
Catalunya,
Atès el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i disposicions concordants d’aplicació, i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes, les quotes, els tipus de gravamen, els
coeficients i els índex de les ordenances fiscals següents:
Ordenança fiscal 1, Impost sobre Béns Immobles. No es modifica.
Ordenança fiscal 2, Impost sobre Activitats Econòmiques. No es modifica.
Ordenança fiscal 3, Impost sobre vehicles de tracció mecànica. No es modifica.
Ordenança fiscal 4, Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. No
es modifica.
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Ordenança fiscal 5, Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. No es modifica.
Ordenança fiscal 6, Contribucions especials. No es modifica.
Ordenança fiscal 7, Taxa per expedició de documents administratius. No es modifica.
Ordenança fiscal 8, Taxa per la utilització de l’escut del municipi. No es modifica.
Ordenança fiscal 9, Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer. No es
modifica.
Ordenança fiscal 10, Taxa per llicència d’obertura d’establiments. No es modifica.
Ordenança fiscal 11, Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers
i altres serveis fúnebres de caràcter local. Es modifica l’article 6, Quota tributària, que quedarà
redactat de la següent manera:
Article 6.- Quota Tributària
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
EPÍGRAF PRIMER. CONDUCCIÓ DE CADÀVERS
1. Conducció dins el municipi de Sort
2. Conducció a altres municipis
3. Preu per kilòmetre recorregunt (anar i tornar)
4. Preu per hora d'espera

92,50 €
125,00 €
0,60 €
30,00 €

EPÍGRAF SEGON. INHUMACIONS
1. Inhumació a nínxol
2. Inhumació a panteó
3. Obertura de fossa i/o inhumació
4. Trasllat de despulles

92,50 €
97,05 €
64,70 €
+134,55 EUR

EPÍGRAF TERCER. VENDA DE SEPULTURES I TERRENYS
1. Venda de nínxol de 1a o 4a planta
2. Venda de nínxol de 2a o 3a planta
3. Venda de terreny per a panteó o làpida
4. Traspàs a parents en 1r grau
5. La resta de traspassos
6. Per col·locació de làpida

605,50 €
684,10 €
67,30 €
5,40 €
21,65 €
10,00 €

EPÍGRAF QUART. MANTENIMENT
1. Quota anual per conservació de nínxols
2. Quota anual per conservació de panteó
3. Quota anual per conservació de fossa+làpida

4,05 €
13,45 €
6,70 €

EPÍGRAF CINQUÈ. VENDA DE TAÜTS
1. 1a categoria
2. 2a categoria
3. 3a categoria

807,35 €
706,45 €
605,70 €

Ordenança fiscal 12, Taxa de clavegueram. No es modifica.
Ordenança fiscal 13, Taxa per recollida d’escombraries. No es modifica.
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Ordenança fiscal 14, Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament
o abusivament a la via pública. No es modifica.
Ordenança fiscal 15, Taxa per la instal·lació de quioscos en la via pública. No es modifica.
Ordenança fiscal 16, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies,
materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues. No es modifica.
Ordenança fiscal 17, Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa. No es modifica. Es proposa la creació del Reglament corresponent.
Ordenança fiscal 18, Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o
atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants i rodatge
cinematogràfic. No es modifica.
Ordenança fiscal 19, Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada i aprofitaments
propis sobre el domini públic local. No es modifica.
Ordenança fiscal 20, Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de
via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena. Es
modifica l’apartat 1 de l’article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa es determinarà d’acord amb les següents tarifes:
a) Gual d'entrada fins a 3 m d'amplada
b) Per cada metre d'amplada més
c) Reserva de via pública fins a 3 m d'amplada
d) Per cada metre d'amplada més de reserva
e) Per cada gual sense entrada, a més
f) Placa senyalitzadora de la reserva

15,00 €
5,00 €
30,00 €
5,00 €
+ 20,00 €
20,00 €

Ordenança fiscal 21, Taxa pel subministrament d’aigua potable. Es modifica l’apartat 1 de
l’article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Subministraments domiciliaris
1r bloc: fins a 10 m3 per abonat i mes
2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes
b) Subministraments a hotels
1r bloc: fins a 3 m3 per habitació i mes
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes
c) La resta de subministraments
1r bloc: fins a 20 m3 per abonat i mes
2n bloc: més de 20 m3 per abonat i mes

0,090152 €/m3
0,150253 €/m3
0,300506 €/m3
0,090152 €/m3
0,150253 €/m3
0,090152 €/m3
0,150253 €/m3

EPÍGRAF 2: MANTENIMENT I CONNEXIONS
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a) Manteniment de comptadors
b) Drets de connexió a la xarxa
e) Aigua d'obra (per pis o local)

6,00 €
35,00 €
40,00 €

Per cada habitatge o local. Les despeses d'instal·lació, inclós el comptador,
seran a càrrec del sol·licitant.

Ordenança fiscal 22, Taxa per servei de veu pública. No es modifica.
Ordenança fiscal 23, Taxa pel servei de Llar d'infants: No es modifica.
Ordenança fiscal 24, Taxa per aprofitaments especials a favor d'empreses explotadores de
subministraments que afectin la generalitat del veïnat: No es modifica.
Ordenança fiscal 25, Taxa pel servei d'escorxador: No es modifica.
Ordenança fiscal 26, Taxa pel servei d'instal·lacions esportives: No es modifica.
2. Crear l’Ordenança municipal d’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a
terrasses de bars i similars.
3. Aprovar el text refós de l’Ordenança municipal reguladora de les activitats ramaderes en el
municipi de Sort.
4. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició al públic durant el termini de 30 dies, a l’efecte de
presentació d’al·legacions. Cas que no se’n presenti cap, l’acord d’aprovació provisional
quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-ne cap més.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

11 Administració Oberta de Catalunya
Exp. E-3/05
Exp. E-3/05.02
A proposta dels Serveis Tècnics, es proposa l’estudi de la incorporació de l’Ajuntament de Sort
al projecte e-TRAM, la gestió i execució del qual correspon a l’AOC (Administració Oberta de
Catalunya), entitat pública formada per la Generalitat de Catalunya i el Consorci Localret i que té
per objecte promoure la implantació i la utilització de les noves tecnologies de la informació i de
la comunicació en la prestació de serveis de les administracions públiques.
Amb l’adhesió a l’esmentat projecte, es preveu que mitjançant la implantació de les eines
d’identificació digital a la pròpia administració municipal i entre el veïnat del municipi de Sort es
puguin oferir a la web municipal una sèrie de tràmits la sol·licitud i emissió dels quals esdevingui
completament telemàtica, amb l’estalvi en temps i espai que això pot suposar.
Paralel·lament, s’ha sol·licitat suport econòmic i tecnològic a l’AOC per tal de desenvolupar una
nova web municipal, de continguts més dinàmics i exhaustius, i de crear nous punts d’accés
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públic a Internet a diferents equipaments municipals: Biblioteca Municipal, Pavelló d’Esports,
Casa Xorret...

12 Fira de la Tardor
Exp. E-21/05
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia, a la que s’exposa que a la
propera fira dels dies 5 i 6 de novembre s’introduirà una exhibició d’ovelles xisquetes, entre
altres activitats per a donar un nou caràcter de fira de bestiar, i a la que es proposa recuperar la
denominació tradicional de Fira de la Tardor,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la denominació de Fira de la Tardor la que té lloc el primer cap de setmana de
novembre que no escaigui en el dia 1, Tots Sants, que actualment consta inscrita al
Registre d’Activitats Firals amb la denominació de Fira de novembre.
2. Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya,
per tal que s’inscrigui la pertinent modificació al Registre d’Activitats Firals.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

13 Representants de l’Ajuntament a Organismes i Institucions
Exp. G-24/05
Vistes les renúncies presentades pels senyor Lluís Obiols Capdevila i Eva Lluvich Sagarra, per
raons de caràcter personal, a la representació de l’Ajuntament de Sort que ostenten
respectivament al Consell Esportiu del Pallars Sobirà i al Consell Escolar de l’Institut
d’Ensenyament Secundari,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, de designar com a representants
municipals els senyors Xavier Puy Muñoz, al que es felicita per la tasca que actualment
desenvolupa al pavelló municipal d’esports, i Miquel M. Bretcha Vivó, i vista la documentació
que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Designar com a representant de l’Ajuntament de Sort al Consell Esportiu del Pallars Sobirà
al senyor Xavier Puy Muñoz.
2. Designar com a representant de l’Ajuntament de Sort al Consell Escolar de l’Institut
d’Ensenyament Secundari Hug Roger III de Sort el senyor Miquel M. Bretcha Vivó.
3. Notificar aquest acord a les persones designades, al Consell Esportiu del Pallars Sobirà i al
Consell Escolar de l’IES de Sort.
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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.

14 Al·legacions al PSARU
Exp. C-13/05
Atès que per raons d’urgència l’Alcalde de Sort va presentar un document d’al·legacions al
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005, per al període 20052014, que en les seves conclusions reclama:
1. Incloure el tractament de les aigües residuals de Sorre al sistema d’Altron al període
2005-2008.
2. Incloure tractament de les aigües residuals de Llessui i de Bernui al sistema de Seurí al
període 2005-2008.
3. Incorporar/aclarir l’actuació a Bressui al període 2005-2008 dins el sistema Connexió
de nuclis al sistema de Sort C-13.
4. Avançar les actuacions de Pujalt i d’Olp al període 2005-2008.
5. Confirmar l’actuació de Montardit de Baix al període 2009-2011 i desprogramar-la del
període 2012-2014.
6. Avançar les actuacions d’Enviny i de Llarvén al període 2009-2011.
7. Incorporar una actuació a Montardit de Dalt al període 2009-2011.
8. Incorporar una actuació al nucli de Castellviny.
Atesa la proposta de la Comissió informativa de serveis i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar les al·legacions presentades per l’Alcalde en nom de l’Ajuntament de Sort al
Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes (PSARU) 2005, per al període 20052014.
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.

15 Al·legacions al Pla Territorial de l’Alt Pirineu
Exp. I-39/04
Atès que per raons d’urgència l’Alcalde de Sort va presentar un document d’al·legacions al Pla
Territorial de l’Alt Pirineu i Aran, que en les seves conclusions reclama la previsió de la
construcció d’un hospital comarcal, la restitució del Jutjat de 1a Instància de Sort,
desenvolupar la segona fase del Polígon Industrial Els Salancons, els túnels del Cantó (N260) i de Comiols (C-1412 i LV-911) o com a mínim la seva substitució per millores
substancials dels traçats de les referides vies amb la construcció de variants de llarg trajecte,
com ara l’Adrall-Canturri, l’oposició a que es contempli cap mena de corredor biològic al
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municipi de Sort, transformar bona part de la superfície forestal desordenada en terra de
conreu, reconèixer l’existència dels nuclis de la Bastida de Sort, de Castellviny i de Pernui,
ampliar l’estadi d’aigües braves preveient-ne la complementarietat d’edificis de serveis,
planificar amb urgència les zones d’aparcament i construir de dos ponts més que travessin el
riu Noguera Pallaresa per tal de resoldre els problemes de trànsit i d’estacionament, entre
altres qüestions,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar les al·legacions presentades per l’Alcalde en nom de l’Ajuntament de Sort al Pla
Territorial de l’Alt Pirineu i Aran.
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.

16 Declaració de Bé Cultural d’Interès Local de l’edifici de la Central vella
Exp. S-58/05
Atès que la Comissió informativa d’urbanisme proposa declarar Bé Cultural d’Interès Local
(BCIL) la vella central hidroelèctrica en desús, pels seus valors com a mostra d’arqueologia
industrial i per l’estat de conservació de l’edifici i de la maquinària, que fan que es consideri
possible la seva restauració per a la seva exhibició,
Atès que d’acord amb el que es disposa a la Llei 9/1993, de 30 setembre, del patrimoni cultural
català, la declaració com a BCIL correspon al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, prèvia
l’aprovació de l’Ajuntament i l’emissió del pertinent informe tècnic,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’ i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Encarregar a un tècnic competent en la matèria la redacció d’un informe tècnic de la vella
central hidroelèctrica en desús. Per a la seva inclusió a l’expedient de declaració de Bé
Cultural d’Interès Local d’acord amb el que es disposa a la Llei 9/1993, de 30 setembre, del
patrimoni cultural català.
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.

17 Reversió de l’edifici del Centre
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Exp. M-4/05.1
Atès que l’edifici anomenat El Centre, propietat de l’Ajuntament de Sort i inscrit a l’epígraf
431/1/1 de l’Inventari municipal de béns, va ser cedit a la Generalitat de Catalunya per acord de
Ple de 29.12.1986, destinat a Parc de bombers,
Atès que, per la construcció d’un nou Parc de bombers, l’edifici del Centre ha deixat de ser
destinat a la finalitat per a la qual va ser cedit,
Vist el que es disposa a l’article 50.1 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el
reglament del patrimoni dels ens locals, en relació amb la reversió automàtica dels béns cedits,
A proposta de la Comissió informativa de Governació i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar l’expedient d’aplicació de la clàusula de reversió automàtica de l’edifici anomenat
El Centre, cedit a la Generalitat de Catalunya per destinar-lo a Parc de bombers de Sort,
per haver deixat d’estar destinat a l’esmentada finalitat.
2. Notificar formalment aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, atorgant un termini de 10 dies d’audiència per poder al·legar al que al seu dret
convingui. Un cop transcorregut l’esmentat termini actuarà la clàusula de reversió
automàtica i l’Ajuntament disposarà plenament de la possessió de l’edifici.
3. Un cop aprovada definitivament la reversió del bé, efectuar les corresponents anotacions a
l’Inventari municipal de béns.
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.

18 Baixa del Land Rover contraincendis i cessió a la Generalitat
Exp. M-4/05.2
Atès que el vehicle marca Land-Rover, model 109, matrícula L-044266, amb data de
matriculació del 29.10.1966, inscrit a l’epígraf 432/3/1 de l’Inventari municipal de béns, va ser
posteriorment cedit a la Generalitat de Catalunya per aplicació del Conveni de 1982 d’adscripció
del Servei municipal d’extinció d’incendis a la Direcció General d’Extinció d’Incendis i de
Salvaments de Catalunya, destinat a vehicle d’extinció d’incendis de bombers adscrit al Parc de
Sort,
Atès que, per la seva antiguitat, l’esmentat vehicle ha deixat de ser destinat a la finalitat per a la
qual va ser cedit, i que a sol·licitud de l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de
Sort es pretén destinar-lo a exhibició com a vehicle històric,
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A proposta de la Comissió informativa de Governació i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Autoritzar que el vehicle marca Land-Rover, model 109, matrícula L-044266, cedit a la
Generalitat de Catalunya per destinar-lo a vehicle d’extinció d’incendis de bombers
adscrit al Parc de Sort, sigui exhibit públicament al nou Parc de bombers de Sort, al carrer
d’Emili Riu i Periquet, núm. 3, de Sort.
2. Notificar aquest acord al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i a
l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Sort.
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.

19 Papers de Salamanca
Exp. S-16/05
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura en relació al retorn dels anomenats
“Papers de Salamanca”, esmentant que es tracta de documents incautats a institucions i
particulars de Catalunya després de la Guerra Civil i dipositada a l’Arxiu General de la Guerra
Civil de Salamanca, dels que per acord de les Corts Generals es retornaran els que són de
titularitat de la Generalitat de Catalunya, mentre que els incautats a 11 ajuntaments catalans no
seran retornats, donant-se el cas que l’Ajuntament de Sort és la corporació local amb més volum
de documentació dipositada a l’esmentat Arxiu, i que amb aquesta actuació es va trencar la unitat
d’arxiu dels municipis afectats, i expressament amb els llibres d’Actes de plens, i informant que
s’ha convocat una reunió conjunta a Sort entre representants dels 11 ajuntaments catalans amb
documents dipositats a Salamanca, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la
Federació de Municipis de Catalunya, per tractar del retorn de la documentació propietat dels
municipis catalans,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Instar al Govern de l’Estat a retornar els documents propietat d’ 11 ajuntaments de
Catalunya, entre els que es troba el de Sort, que és el que posseeix més volum de
documentació incautada, per tal de restablir la unitat d’arxius municipals trencada.
2. Notificar aquest acord al President del Govern de l’Estat, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Comissió de la
Dignitat.
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.

20 Televisió digital terrestre
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Exp. E-24/05
Atès que està propera a entrar en servei l’anomenada Televisió Digital Terrestre (TDT), d’acord
amb les previsions de la Llei 53/2002, que modifica la Llei 41/1995, de 22 de desembre, de
televisions locals per ones terrestres per adaptar-la a la televisió digital, que reserva el canal
múltiple núm. 55 per a ser gestionat pels municipis de la Seu d’Urgell, Puigcerdà, Tremp, la
Pobla de Segur, el Pont de Suert i Sort amb la denominació La Seu d’Urgell, d’acord amb el Pla
tècnic de la televisió digital local
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 3 de setembre de 2004, va acordar
manifestar la voluntat i l’interès de l’Ajuntament de Sort de gestionar directament, i de forma
compartida amb la resta de municipis de la zona que ho hagin sol·licitat, un programa del canal
múltiple 55 de televisió digital,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de noves tecnologies, que exposa que no s’ha
pogut concretar el sistema de gestió del canal múltiple amb la resta de municipis de la zona, i
proposa reclamar als dits municipis una reunió de coordinació,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Reclamar als municipis de la Seu d’Urgell, de Puigcerdà, de Tremp, de la Pobla de Segur i
del Pont de Suert una reunió de coordinació per concretar el sistema de gestió del canal
múltiple núm. 55 de Televisió Digital Terrestre, per poder presentar una oferta a la
Generalitat de 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.

21 Cessió d’un terreny a l’AEP
Exp. M-12/05
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’esports, que esmenta que l’Associació Esportiva
Pallars (AEP) està desenvolupament amb seriositat una activitat de pràctica i perfeccionament
del piragüisme d’aigües braves amb un elevat nombre de practicants, per la qual cosa el club
requereix un local on magatzemar el material i impartir classes teòriques, atès que el local
actualment cedit al pavelló d’esports és clarament insuficient, i proposa la cessió d’un terreny de
titularitat municipal amb la finalitat de construir-hi un edifici com a local social de l’AEP,
Vist el Decret de l’Alcaldia 138/05, de 7 d’octubre pel qual s’ordena iniciar l’expedient de
cessió d’una porció de finca els Til·lers a l’Associació Esportiva Pallars, ratificat en el present
Ple,
Vista la documentació que consta a l’expedient instruït a l’efecte,
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Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la cessió d’una porció de 300 m2 de la finca anomenada finca els
Til·lers a l’Associació Esportiva Pallars, destinada a la construcció de l’edifici de la seu
social de l’esmentada entitat, d’acord amb el que es disposa a l’article 72.3, i amb els
requisits previstos a l’article 73, del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició al públic de forma reglamentària, d’acord amb
el que es disposa a l’article 49.3 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
el Reglament del patrimoni dels ens locals.
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.

22 Aprovació de projectes d’obres municipals: Ampliació vorera C-13
Exp. 0-98/04
Vist el projecte de l’obra Ampliació de la vorera de la carretera C-13 al tram urbà de Sort, del PK
128,150 al PK 128,350, redactat per encàrrec de la Direcció General de Carreteres , que permetrà
augmentar les zones d’estacionament de vehicles a l’avinguda de la Generalitat de Catalunya,
Vist el que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l’obra Ampliació de la vorera de la carretera C-13 al tram
urbà de Sort, del PK 128,150 al PK 128,350.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que durant el termini
d’exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap més acord.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

23 Aprovació de projectes d’obres municipals: Gasificació de Llessui
Exp. O-115/05
Vist el projecte de l’obra Estació d’emmagatzematge de GLP i instal·lacions auxiliars per a
subministrament de gas per canalització a la població de Llessui, T.M. de Sort, redactat per
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l’enginyer tècnic industrial senyor Manel Armengol Mata per encàrrec de l’empresa RepsolButano SA com a titular de l’autorització administrativa i com a empresa subministradora, del
que es desprèn que es tracta d’obres en sòl no urbanitzable,
Vist el que es disposa als articles 47 i 48 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb les obres en sòl no urbanitzable, i
atès que la instal·lació de l’Estació d’emmagatzematge proposada és d’interès públic per estar
inclosa a l’apartat 4.b) de l’esmentat article 47, i 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l’obra Estació d’emmagatzematge de GLP i instal·lacions
auxiliars per a subministrament de gas per canalització a la població de Llessui.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública de forma reglamentària i sol·licitar els
informes de les administracions sectorials corresponents d’acord amb el que es determina
a l’article 48 del DL 1/2005. Cas que durant el termini d’exposició pública no es presenti
cap al·legació, el projecte quedarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap
més acord.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

24 Aprovació de projectes d’obres municipals: Construcció HPOs al C/ Raval
Exp. O-134/05
Vist el projecte de l’obra Construcció d’habitatges de protecció oficial (HPOs) al carrer del
Raval, núm. 16-24, de Sort, redactat per la senyora Elisabet Claró Tolsau per encàrrec de
l’INCASÓL,
Vist el que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l’obra Construcció d’habitatges de protecció oficial
(HPOs) al carrer del Raval, , núm. 16-24, de Sort, redactat per la senyora Elisabet Claró
Tolsau per encàrrec de l’INCASÓL.
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2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que durant el termini
d’exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap més acord.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

25 Aprovació de projectes d’obres municipals: Primera planta del CAP
Exp. S-35/03
Vist el projecte de l’obra Habilitació de la 1a planta del CAP de Sort, redactat per l’arquitecte
municipal, senyor Christian Lladós Gallart per encàrrec de l’Ajuntament i d’acord amb el
programa funcional aprovat pel Departament de Salut,
Vist el que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa de sanitat i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l’obra Habilitació de la 1a planta del CAP de Sort.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que durant el termini
d’exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap més acord.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

26 Ordenació de la Plaça Major
Exp. E-10/05
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, que posa de manifest l’increment
del nombre de vehicles, que demanda cada dia més places d’estacionament, i d’altra banda
l’anhel majoritari de recuperar l’ús de la plaça Major per a vianants, excloent el seu ús actual
com a zona d’estacionament, es proposa l’aprovació d’una nova ordenació de la plaça i que
durant els 15 primers dies d’entrada en funcionament només s’informi de les conseqüències
de l’incompliment de la nova normativa i posteriorment es sancionin les infraccions,
Vist el document tècnic d’Ordenació del trànsit de la Plaça Major de Sort, en el que en
essència es preveu la delimitació d’un carril per al pas de vehicles i la supressió de la zona
d’estacionament,
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Vist el que es disposa a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa de governació i vista la documentació que consta a
l’expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de l’obra d’Ordenació del trànsit de la Plaça Major de Sort.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que durant el termini
d’exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d’adoptar cap més acord.
3. Aprovar un període informatiu de 15 dies de la nova ordenació viària de la plaça Major,
durant el qual no es sancionaran les infraccions, que transcorregut l’esmentat termini es
podran sancionar normalment.
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.

27 Mocions al Ple
Exp. G-2/05
Vista la Moció presentada pel Grup municipal de CiU sobre la demora en el pagament als
municipis de la participació en els tributs de l’Estat (PIE) corresponent a l’exercici de 2004,
que no s’ingressarà fins al 1r trimestre de 2006, cosa que ocasiona una incertesa sobre quin
serà l’increment definitiu que pertoca a cada ajuntament i una nova inestabilitat en les
hisendes locals, per la qual cosa l’Associació Catalana de Municipis i Comarques ha aprovat
una resolució exigint a l’Estat que realitzi una liquidació provisional durant l’exercici de 2005
i una regularització definitiva al 2006, i reclamant millores en el sistema de finançament dels
municipis atès que a la suma del mal finançament històric s’hi ha afegit la supressió de l’IAE i
ara la demora en el pagament de la PIE,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sumar-se a les reivindicacions promogudes per l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques mitjançant la resolució de 12 de juliol de 2005 adoptada pel seu Consell
Executiu.
2. Exigir una liquidació provisional de la PIE durant l’exercici de 205 i una regularització
definitiva al 2006, amb l’objecte d’evitar els problemes derivats de la demora en el seu
pagament.
3. Manifestar la preocupació de l’Ajuntament davant el retard en els ingressos de la PIE, atès
que pot provocar manca de liquidesa i, com a conseqüència, pot suposar deixar de prestar
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alguns dels serveis propis i obligatoris del municipi.
4. Trametre aquest acord al President del Govern Espanyol, al President de la Generalitat de
Catalunya, a tots els Grups polítics del Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

28 Assumptes de tràmit i administratius
AMPLIACIÓ DE L’HORARI DE TANCAMENT DE LA DISCOTECA ROCK-DUR
Exp. C-1/05.3
Vista la sol·licitud de la titular de la discoteca Rock-Dur, que demana l’ampliació en una hora
l’horari de tancament els dissabtes i vigílies de festius de l’ 1 de desembre al 30 d’abril de 2006,
temporada d’esquí, i els dissabtes i vigílies de festius des de l’ 1 de maig al 30 de juny de 2006,
temporada d’esports d’aventura, expedient que ha de resoldre la Direcció General del Joc i
d’Espectacles de la Generalitat previ informe de l’Ajuntament,
Ateses les consideracions dels regidors i a proposta de l’Alcalde,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Informar favorablement l’ampliació de l’horari de tancament de la discoteca Rock-Dur en
una hora els dissabtes i vigílies de festius de l’ 1 de desembre al 30 d’abril de 2006,
temporada d’esquí, i els dissabtes i vigílies de festius des de l’ 1 de maig al 30 de juny de
2006, temporada d’esports d’aventura.
2. Advertir el titular que aquest informe favorable serà revocat en cas que els veïns presentin
queixes a l’Ajuntament en relació amb els sorolls produïts a l’esmentat local.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

29 Assumptes d’urgència
AMPLIACIÓ DEL CEIP DE SORT
Exp. I-10/05.3
L’Alcalde informa al Ple que ateses les mancances de l’actual edifici del CEIP Àngel Serafí
Casanovas de Sort i del menjador escolar, al que actualment s’estan servint tres torns de
menjador, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha resolt construir un nou
edifici per ampliar-lo, al que s’encabiran un nou menjador escolar, el Centre de Recursos
Pedagògics comarcal, la Llar d’infants municipal, que ja no pot augmentar ni una sola plaça més,
i noves aules. També informa que el projecte està ara en fase de redacció de l’estudi de viabilitat
i de l’avantprojecte constructiu. A proposta de l’Alcaldia, atesa la urgència existent per a la
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resolució dels greus problemes de funcionament del CEIP, i per unanimitat dels membres
presents, el Ple ACORDA:
1. Sol·licitar emfàticament al Departament d’Educació que es redactin amb la màxima
urgència l’estudi de viabilitat i l’avantprojecte constructiu del nou edifici d’ampliació del
CEIP de Sort, i si és possible que ambdós documents es redactin simultàniament.
2. Trametre aquest acord al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

30 Informes de l’Alcaldia

L’Alcalde i el senyor Bretcha, regidor responsable de l’Àrea de sanitat, informen al Ple que el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha aprovat el programa funcional de la
primera planta del CAP, que inclourà el servei de rehabilitació que actualment està ubicat a una
sala del pavelló d’esports, amb la qual cosa es milloraran les condicions del servei i es podrà
disposar de maquinària més moderna. També informen que s’ha demanat una ampliació de
l’horari de rehabilitació, atès que la demanda ha augmentat molt i existeix llista d’espera, de 5 a
8 hores diàries.

31 Precs i preguntes
No se’n formula cap prec ni cap pregunta.

Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió i, com a secretari, estenc aquesta
acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i els acords presos.
Vist i plau
L’Alcalde
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