ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

16 de desembre de 2013
de 21 00 h a 22 15 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-23/13
Ple 13/4

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

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

(arriba al punt 5)

secretari

No assisteix:
Sr. Miquel Tuneu García

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

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 d’ordenances fiscals
Pressupost de 2014
Proposta de nomenament de jutges de pau titular i suplent
Nomenament de nou vocal del Patronat de la Llar d’infants
Mocions al Ple
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11 Assumptes de tràmit i administratius
12 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 24 de juliol 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
107/13
23/07
108/13
23/07
109/13
24/07
110/13
29/07
111/13
30/07
112/13
31/07
113/13
05/08
114/13
13/08
115/13
13/08
116/13
13/08
117/13
22/08
118/13
23/08

Expedient

Assumpte

O-51/13

Autoritza l’execució d’obres municipals de Condicionament d’una Sala
Polivalent, annexa al Pavelló Municipal d’Esports.
Ordena la retirada de vehicles abandonats a la via pública i portar-los al
dipòsit, demanar terreny al Consell i seguir la tramitació com a VFUs
Ordena la retirada de vehicles abandonats a la via pública i portar-los al
dipòsit, demanar terreny al Consell i seguir la tramitació com a VFUs
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris de l’Edifici l’Hostalet, per a
reforma del vestíbul d’entrada a Av. Comtes de Pallars, 38
Llicència de parcel·lació a Joaquin Escales Espot, per a segregació d’una
porció de corral de Casa Nus a Enviny, per a grupar a Casa Canja
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar Musical La
Llar del 31 de juliol al 4 d’agost, dies de la Festa Major
Llicència d’obres a l’Assoc. Prop. Finques Pales d’Olp, per a instal·lació
de 2 focus exteriors a la capella de Sant Josep d’Olp
Llicència d’obres a Urbano Cañas, per a pintar les façanes d’un edifici al
C/ Raval, 4 / Camí dels Magraners, s/n
Llicència d’obres a Comunitat de Prop. Edifici Montorroio, per a la
construcció d’una plaça comunitària interior a l’av. Generalitat, 9
Llicència de traspàs d’activitat a JIMA SCP, per a comerç de roba i
brodats al Carrer Dr. Carles Pol i Aleu, 26, bis
Llicència d’obres a Pizzes Lo Pallars SCP, per a instal·lació d’un espai
sanitari a l’av. Comtes de Pallars, 5
Ordena la retirada i dipòsit dels vehicles abandonats a la via pública núm.
19 a 24 i seguir la tramitació com a VFUs

C-7/13.14
C-7/13.10
O-50/13
U-7/13
C-6/13
O-55/13
O-33/13
O-57/13
A-23/13
O-23/12
C-7/13
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119/13
24/08
120/13
26/08
121/13
27/08
122/13
27/08
123/13
29/08
124/13
03/09
125/13
16/09
126/13
17/09
127/13
18/09
128/13
19/09
129/13
20/09
130/13
20/09
131/13
20/09
132/13
23/09
133/13
24/09
134/13
25/09
135/13
26/09
136/13
27/09
137/13
28/09
138/13
30/09
139/13
10/10
140/13
11/10

M-9/13
A-24/13
O-58/13
S-50/13
A-30/12
F-53/13.2
O-56/13
O-55/13
A-25/13
O-47/13
O-49/13
O-60/13
O-61/13
O-79/09
O-43/13
A-26/13
O-64/13
F-53/13.3
U-13/11
O-66/13
O-68/13
F-53/13.4

Ordena l’inici de l’expedient d’investigació d’una finca de possible
titularitat municipal vora Casa Tallada a Olp
Llicència d’activitat a Franklin René Castillo Chicaiza, per a traspàs de
titularitat de Locutori al C. Bonaventura Terrado, 20
Llicència d’obres a Eduard Mas, per a supressió d’una llar de foc al Ptge.
Santa Anna, 2, A, 2n 3a
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Manuel Aranda Bertran i Alicia Natalia Planes Villa
Llicència de traspàs d’activitat a Josep Foz, per a base d’Esports
d’Aventura a Pl. Caterina Albert, 2
Aprova la modificació núm. 2 dels pressupostos de 2013, per
transferència de crèdits entre partides de despeses
Llicència d’obres a Jaume Canadell, per a modificació i canvi de finestres
a C. Escoles, 6
Aprova bonificar a l’Associació Propietaris de les finques Pales d’Olp el
95 % de la quota de l’ICIO per obres a la Capella de S. Josep.
Llicència d’activitat a Ferreteria L’Orri, per a la venda de productes
zoosanitaris, a la Pl. Santa Anna, 2
Llicència d’obres a Vanesa Freixa, per a reconstrucció d’un forjat a la
Borda Sibíla d’Olp
Llicència d’obres a Neus Prat, per a canvi de finestres al C. Mossèn Coy i
Cotonat, 3
Llicència d’obres a Josep Negre, per a reconstrucció d’una paret del Tros
de Casa Galta a Seurí
Llicència d’obres a Antonio Font, per a canvi de finestres a Av.
Diputació, 7
Autoritza la pròrroga de la llicència d’obres per a reforma d’habitatge
unifamiliar a Casa Fuster d’Enviny
Llicència d’obres a Dolors Portís, per a reconstrucció de part d’un mur de
pedra al Camí de Pujalt, s/n (Ref.cad. 6173001)
Autoritza a nom de Joan Baldomà Noves la baixa del vehicle 3234-FLZ
adscrit a la llicència de taxi 11, per posterior substitució per un de nou
Llicència d’obres a Servihabitat XXI SLU, per a tasques de
condicionament del solar de Casa Juanmartí de Llarvén
Aprova la modificació núm. 3 dels pressupostos de 2013, per
transferència de crèdits entre partides de despeses
Ordena l’execució immediata i subsidiària d’obres per garantir la
seguretat a Casa Maravilla de Llessui
Llicència d’obres a Carlos Bordes, per a canvi de banyera per plat de
dutxa a Pl. Santa Anna, 1
Llicència d’obres a Maria Farràs, per a reforma d’una cuina a Av.
Diputació, 9
Aprova la modificació núm. 4 dels pressupostos de 2013, per
transferència de crèdits entre partides de despeses
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141/13
15/10
142/13
21/10
143/13
21/10
144/13
29/10
145/13
29/10
146/13
05/11
147/13
06/11
148/13
06/11
149/13
07/11
150/13
07/11
151/13
13/11
152/13
14/11
153/13
13/11
154/13
15/11
155/13
19/11
156/13
19/11
157/13
19/11
158/13
25/11
159/13
26/11
160/13
28/11
161/13
06/12
162/13
9/12

F-61/07
A-26/13
U-10/11
U-12/11
A-2/13
F-38/13
O-69/13
F-53/15.5
S-1/13
O-70/13
O-47/00
A-2/13
E-19/13
I-46/13
O-73/13
O-74/13
O-72/13
F-53/13-6
O-79/09
I-9/13
A-4/13
O-75/13

Ordena el reintegrament al FOMIT de 649.574,56 €, la part del préstec
per a la construcció d’una piscina coberta no consumida
Llicència d’activitat per a canvi de vehicle d’autotaxi amb llicència núm.
11, a nom de Joan Baldomà Noves
Llicència de parcel·lació a Concepció Canut Farré, per a segregació en 4
porcions de la finca La Plana, pol. 3 parcel·la 272 d’Olp
Ordena notificar a les parts interessades a l’expedient Era de Sansa i Casa
Credo d’Altron els informes tècnics per termini d’audiència
Autoritza als alumnes de 4rt d’ESO de l’INS Hug Roger III l’OVP als
porxos de Burrella per a la venda de castanyes els dies 31/10 i 1/11
Sol·licita a l’IEI un ajut de 750 € per l’activitat infantil Animació amb
jocs d’habilitat i enginy
Llicència d’obres a DARPAMN, per a reparació d’un llosat a la Casa
Forestal, a la carretera Enviny, s/n
Aprova la modificació núm. 5 dels pressupostos de 2013, per
transferència de crèdits entre partides de despeses
Autoritza a Televisió de Catalunya SA la col·locació de 50 banderoles de
la Marató de TV3 del 29 de novembre al 16 de desembre
Llicència d’obres a Àngel Sanmartí, per a reparació del paviment a Casa
Jantorre de Llessui
Autoritza a Gonzalo Marion la pròrroga de llicència per a la construcció
d’un habitatge unifamiliar aïllat a Prat de S. Pere, Montardit de Baix
Autoritza a Sed de Més SL l’ocupació de via pública a l’Av. Generalitat i
Comtes de Pallars per l’activitat Invoquem la sort el 15-16 novembre
Autoritza a Helitrans Pyrinees l’aterratge d’un helicòpter el 16 de
novembre al camp de futbol
Ordena la tramesa de l’exp. G-1/13.8 al Jutjat Contenciós Adm. de Lleida
pel recurs 444/2013 de l’Estat per la Moció de la sobirania fiscal
Llicència d’obres a David Garriga, per a reforma d’un bany a l’Av.
Comtes de Pallars, 38
Llicència d’obres a Aleix Escur, per a construcció d’un envà al C. Dr.
Carles Pol i Aleu, 36, local
Llicència d’obres a Hilari Sorigué, per a repicar una paret de guix al C.
Raval, 26
Aprova la modificació núm. 6 dels pressupostos de 2013, per generació
de crèdits
Autoritza a Lluís Boada l’ocupació de 25 m2 de via pública a Enviny per
a la retirada de runa del 25/11 al 03/12/2013
Autoritza a l’Associació de Veïns i Propietaris El Futur d’Altron, en
constitució, l’ús dels Estudis d’Altron com a seu social
Autoritza a Helitrans Pyrinees l’aterratge d’un helicòpter el 10 de
desembre al camp de futbol
Llicència d’obres a Construccions del Pirineu SCP, per a empedrar un
jardí al Paller Nou d’Olp
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163/13
10/12
164/13
10/12
165/13
11/12
166/13
12/12
167/13
12/12

O-16/11
O-63/13
A-4/13
O-71/13
A-2/13

Llicència d’obres a Endesa Distribución Elèctrica SLU, per a nova línia
aèria de BT a Casa Masobé de la Bastida (BTL-159.036)
Llicència d’obres a Òptica El Batlliu, per a reformes interiors en un local
al C. Torrent de Pietat, 6, bxs.
Autoritza a Helitrans Pyrinees l’aterratge d’un helicòpter el 28 de
desembre al camp de futbol
Llicència d’obres a Construccions i Contractes, per a la construcció d’una
escala metàl·lica a l’Av. Generalitat, 27
Autoritza a MM Trencalós SL l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes
de Pallars els dies 28,29/12/2013 i 4,5/1/2014 per a la venda de joguines

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 107/13 a 167/13, 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.

03 Acords de la Junta de Govern
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 26 de juliol de 2013
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

Junta de Govern de 13 de setembre de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
Es resol el contracte signat amb l’empresa AMC5 SA per a la construcció d’una piscina
coberta, fase 2, i facultar l’alcalde per citar l’empresa per comprovar les obres

Junta de Govern de 25 d’octubre de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aproven les festes laborals locals per a l’any 2014, 4 de març (Dimarts de Carnaval) i
1 d’agost (Sant Feliu, Patró de Sort)

Junta de Govern de 22 de novembre de 2013
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el projecte tècnic de l’actuació Millora del subministrament d’aigua potable
del nucli de Sort, i es sol·licita a la Diputació de Lleida un ajut de 35.000,00 €.
5
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El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2013/4, amb un import total de 316.383,52 €,
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 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA aprovar la relació de factures 2013/4.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
ARAGONESA DE SERVICIOS PÚBLICOS * GESTIÓ DE REBUTS D’AIGUA
Exp. C-2/13 * Conveni 19/2013

Vist el contracte signat el 31 de juliol de 2013 amb el senyor Francisco Zorrilla Soriano, en
nom de l’entitat Aragonesa de Servicios Públicos SA en la seva condició d’apoderat, per a
formalitzar la concessió del servei de gestió dels rebuts de subministrament d’aigua potable i
manteniment de comptadors a Sort i les obligacions de cada part,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i Aragonesa de
Servicios Públicos SA, mitjançant el qual es formalitza la concessió del servei de gestió
dels rebuts de subministrament d’aigua potable i manteniment de comptadors a Sort.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.
En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Eduard Faurat.
HOZONA * CESSIÓ A PREARI D’UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-14/13 * Conveni 20/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’entitat Hozona, per a formalitzar les obligacions de
cada part per a la cessió a precari de la sala polivalent del pavelló poliesportiu per a una
activitat de spinning,
6
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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 Hozona,
mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la cessió a precari de
la sala polivalent del pavelló poliesportiu per a una activitat de spinning.
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.

COL·LEGI DE SORT – CONSELL COMARCAL * MENJADOR ESCOLAR
Exp. I-27/11 * Conveni 21/2013
Vist el conveni signat el 15 de desembre de 2011 amb els senyors Jaume Montaner Cadevila,
que actua en nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva condició de vicepresident
d’aquest, i Josep Queró, que actua en nom del CEIP Àngel Serafí Casanovas de Sort en la seva
condició de director, per a formalitzar les obligacions de cada part per a la gestió del servei del
menjador escolar,
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, el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà i el CEIP Àngel Serafí Casanovas de Sort, mitjançant el
qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la gestió del servei del menjador
escolar.
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.

IES LA SEU – RODRÍGUEZ, ENCARNA * FORMACIÓ PRÀCTICA A LA LLAR
Exp. S-48/13 * Conveni 22/2013
Vist el conveni signat el 8.10.2013 amb els senyors Xavier Falcó Gres, director de l’IES Joan
Brudieu de la Seu d’Urgell en nom de l’IES, i Encarna Rodríguez Córdoba, alumna de l’IES,
per formalitzar la realització de formació pràctica en centres de treball a la Llar d’infants
municipal de Sort,
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, l’IES de la Seu
7
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d’Urgell i Esther Lendínez Gómez per a la formació pràctica d’aquesta en centres de
treball.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL * SERVEI DE VIABILITAT HIVERNAL
Exp. S-12/13 * Conveni 23/2013

Vist el conveni marc signat el 29 de novembre de 2013 amb el Consell Comarcal del Pallars
Sobirà per a formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament al Pla de viabilitat hivernal 2013-2014
formulat pel Consell,
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 marc signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza l’adhesió de l’Ajuntament
al Pla de viabilitat hivernal 2013-2014 formulat pel Consell.
2. Facultar el primer tinent d’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents
que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat
conveni, còpia del qual s’adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL * SERVEIS SOCIALS I BENESTAR SOCIAL
Exp. S-1/13 * Conveni 25/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
formalitzar les obligacions de cada part per a la col·laboració en matèria de serveis socials i
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
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 el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada
part per a la col·laboració en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat.
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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ASCENSORS GALO ORONA * MANTENIMENT DE L’ASCENSOR DEL COL·LEGI
Exp. S-13/13 * Conveni 26/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’empresa Ascensores Galo Orona SLU, per a
formalitzar les obligacions de cada part per al manteniment de l’ascensor del ascensor elèctric
MRL del Col·legi públic Àngel Serafí Casanovas de Sort,
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 l’empresa
Ascensores Galo Orona SLU, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada
part per al manteniment de l’ascensor del ascensor elèctric MRL del Col·legi públic
Àngel Serafí Casanovas de Sort.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

MIQUEL RIUS SA * RETIRADA DE SEDIMENTS A LES VERNEDES
Exp. S-5/13 * Conveni 27/2013
Vist el conveni signat amb l’empresa Miquel Rius SA, per a formalitzar les obligacions de cada
part per a la retirada de sediments dipositats pels aiguats al riu Noguera Pallaresa a la zona de
les Vernedes,
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’empresa Miquel
Rius SA, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la retirada
de sediments al riu Noguera Pallaresa a la zona de les Vernedes.
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.

ESPAI FAMILIAR * CESSIÓ A PRECARI D'UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-1/13 * Conveni 28/2012
Vist l’esborrany de conveni a signar amb la senyora Gemma Aloy Calaf, en nom de l’entitat
Espai Familiar, per a formalitzar les obligacions de cada part per a la cessió a precari d’un local
municipal a Casa Natzaret per a l’atenció a la infantesa,

9

PLE 2013-04 = 16 desembre 2013

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 Gemma Aloy
Calaf, Espai Familiar, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per
a la cessió a precari d’un local municipal a Casa Natzaret.
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.

CONSELL COMARCAL * SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
Exp. S-15/13 * Conveni 29/2013
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
formalitzar les obligacions de cada part per a la col·laboració en el Servei d’informació i
atenció a les dones,
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 el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada
part per a la col·laboració en el Servei d’informació i atenció a les dones.
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.

CONSORCI LOCALRET * MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
Exp. E-10/13 * Conveni 30/2013
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret, del qual l’Ajuntament de
Sort en forma part com a ens consorciat,
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 proposta de modificació dels estatuts del Consorci Localret acordada per la
seva Assemblea General en sessió plenària de 23 de novembre 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′esmentat conveni, còpia
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del qual s’adjunta a la present acta, i al Consorci Localret per a fer la publicació dels
Edictes corresponents.

CONSELL COMARCAL * EXPOSICIÓ 50 ANYS DE PIRAGÜISME
Exp. E-9/13 * Conveni 31/2013
Vist el conveni signat el 25 de novembre de 2013 amb el senyor Jaume Montaner Capdevila,
que actua en nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva condició de vicepresident
d’aquest, per a formalitzar les obligacions de cada part en la col·laboració per a l’execució del
projecte d’exposició commemorativa dels 20 anys de piragüisme al riu Noguera Pallaresa,
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 el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada
part en la col·laboració per a l’execució del projecte d’exposició commemorativa dels
20 anys de piragüisme al 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.

06 Modificació d’ordenances fiscals
Exp. F-12/13.2
Vista la proposta de la Comissió informativa d’hisenda per a la modificació de l’Ordenança
fiscal núm. 4, reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa
urbana (Plusvàlua), per introduir una bonificació de la quota en les transmissions de terrenys i
en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin al
domicili habitual, de l’Ordenança sobre tinença d’animals, per a l’adaptació del règim
sancionador a la normativa actual, i de l’Ordenança municipal de circulació, per a la regulació
de l’exposició i venda de vehicles a la via pública,
Vist el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i disposicions concordants d’aplicació, i vista la documentació que consta
a l’expedient, el Ple ACORDA,
1. Aprovar provisionalment, amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació, la modificació que s’especifica de les següents ordenances
fiscals:
Ordenança fiscal núm. 7, reguladora de la Taxa per expedició de documents
administratius. Es modifica l’Article 7, Tarifa, l’epígraf 3r del qual quedarà
redactat de la següent manera:
““Article 6. Quota tributària
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1. La tarifa a què es refereix l'article anterior, amb preus expressats en Euros,
s'estructura en els epígrafs següents:
Modalitat de l'expedició
Normal
Urgent
4,00
6,00
2,00
3,00
0,40
0,50
0,30
0,50
0,15
0,15
33,55
33,55
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
40,00

Tipus de document
1. Certificat d’acords o padrons no vigents
2. La resta de certificats
3. Compulsa de documents
4. Fotocòpies a particulars
5. Fotocòpies a organismes oficials
6. Expedients de declaració de ruïna
7. Expedient de llicència de parcel·lació
8. Expedient de llicència de 1a ocupació
9. Cèdules urbanístiques
10. Informes tècnics
11.1 Informe de llicència d'obres
11.2
"
"
"
usos hotelers amb llits
11.3
"
"
"
usos agrícola-ramaders
12. Concessió de rètol o mostra
13. Tramesa de fax (per cada 1/2 minut)
14.1 Biblioteca: Fotocòpies
14.2 Biblioteca: Impressió en Blanc/negre
14.3 Biblioteca: Impressió en color
15.1 Reposició documents Biblioteca: Revistes
15.2 Reposició documents Biblioteca: DVDs
15.3 Reposició documents Biblioteca: Llibres
16. Expedient de celebració de matrimoni civil
17.1 Inscripció al Registre de parelles de fet
17.2 Certificat del Registre de parelles de fet
18. Qualsevol document no especificat

0,30% del pressupost (base ICIO)
0,15% del pressupost (base ICIO)
0,15% del pressupost (base ICIO)

13,50
13,50
0,40
0,50
0,15
0,15
0,15
0,15
0,30
0,30
4,95 cada revista
9,95 cada DVD
15,95 cada llibre
30,00
35,00
10,00
15,00
2,00
3,00
2,00
3,00

2. Tots els informes tècnics, urbanístics i de llicències, es cobraran en el
moment de la sol·licitud.”
Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la 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, l’epígraf 3r del qual quedarà
redactat de la següent manera:
““Article 6. Quota tributària
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 (m2)
4. Traspàs a parents en 1r grau
5. La resta de traspassos

850,00 €
1.000,00 €
75,00 €
6,00 €
25,00 €

Ordenança fiscal núm. 18, reguladora de la 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. Es modifica l’Article
6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent manera:
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“Art. 6.
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de la següent
tarifa:
Contractació de parada fixa al mercat (s/Reglament)
Qualsevol altra ocupació

27,00 €*ml*semestre
6,50 €*ml*dia

Ordenança fiscal núm. 20 reguladora de la 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’Article 6. Quota
tributària, afegint un epígraf, amb el 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 fins a 3 m d’amplada amb gual
d) Reserva fins a 3 m d’amplada sense gual
e) Per cada metre d’amplada més de reserva
f) Gual sense reserva amb prohibició (ratlla groga)
g) Placa senyalitzadora de la reserva

25,00 €
5,00 €
150,00 €
450,00 €
30,00 €
50,00 €
10,00 €

2. La col·locació de la placa i la senyalització horitzontal amb pintura seran a
càrrec del titular de la llicència, a excepció de la ratlla groga senyalitzadora de la
prohibició genèrica d’estacionament.”
2. Sotmetre el precedent acord d’aprovació provisional al tràmit d’exposició al públic
durant el termini de 30 dies, a l’efecte de presentació d’al·legacions. Cas que no se’n
presenti cap, l’acord d’aprovació provisional quedarà elevat a definitiu sense necessitat
d’adoptar-ne cap més.
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 Pressupost de 2014
Exp. F-64/13
Atesa la proposta de l’Alcaldia de deixar sobre la taula aquest punt, per tal de poder-lo tractar
amb més profunditat en una propera reunió, el Ple ACORDA per assentiment no tractar aquest
assumpte.

08 Proposta de nomenament de jutges de pau titular i suplent
Exp. F-53/13
Vistos els escrits de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
pels quals es comunica que estan propers a finalitzar els terminis de nomenament dels jutges
de pau titular i substitut de Sort, senyors Josep Rabasa Arajol i Joan Obiols Navarri
respectivament, per la qual cosa els càrrecs quedaran vacants,
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Atès que durant el període d’exposició pública de les vacants, publicada al Tauler d’anuncis
oficials de l’Ajuntament i del Jutjat de Pau de Sort i al BOP núm. 161 de 4.9.2013, s’ha
presentat una única candidatura per optar a la seva reelecció com a jutge de pau titular, del
senyor Josep Rabasa Arajol, i una única candidatura per optar a la seva reelecció com a
jutge de pau substitut, del senyor Joan Obiols Navarri,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de proposar al TSJC la designació
com a jutge de pau titular de Sort del senyor Josep Rabasa Arajol, i com a jutge de pau
substitut de Sort del senyor Joan Obiols Navarri, persones que han mostrat la seva capacitat i
que no tenen cap motiu d’incompatibilitat per al desenvolupament de les funcions del càrrec, i
vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació del senyor Josep
Rabasa Arajol com a jutge de pau titular de Sort.
2. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació del senyor Joan
Obiols Navarri com a jutge de pau substitut de Sort.
3. Notificar aquest acord al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Tremp.
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.

09 Nomenament de nou vocal del Patronat de la Llar d’infants
Exp. S-48/13
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’ensenyament de designar un nou vocal de la
Junta Rectora del Patronal municipal de la Llar d’infants que, d’acord amb el que es disposa als
Estatuts del Patronat, han de representar els pares i mares d’alumnes, els quals proposen el
nomenament de la senyora Alícia Calvo Carvajo, en substitució de la cessant senyora Lourdes
Ramos Pertejo,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Designar la senyora Alícia Calvo Carvajo com a vocal de la Junta Rectora del Patronal
municipal de la Llar d’infants en representació dels pares i mares d’alumnes.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada i a la Direcció de la Llar d’infants.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.
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10 Mocions al Ple
Exp. G-1/13
ASS.ANIMALISTA LIBERA – CIUTAT LLIURE DE CIRCS AMB ANIMALS
Exp. S-5/13
Vista la Moció proposada per l’Associació Animalista Libera i presentada pel Grup
municipal de CiU, per la qual es proposa la manifestació del compromís de l’Ajuntament
amb el respecte als animals i contra l’exhibició d’animals salvatges en circs al municipi de
Sort i la instal·lació d’aquestos encara que els animals no participin en l’espectacle,
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 per l’Associació Animalista Libera i presentada pel
Grup municipal de CiU, per la qual es proposa la manifestació del compromís de
l’Ajuntament amb el respecte als animals i contra l’exhibició d’animals salvatges en
circs al municipi de Sort i la instal·lació d’aquestos encara que els animals no
participin en l’espectacle, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l’Associació
Animalista Libera.
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.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA - SERVEIS DE MENJADOR I TRANSPORT ESCOLAR
Exp. I-24/13
Vista la Moció aprovada per la Diputació de Lleida i presentada pel Grup municipal de CiU,
per la qual es demana que els costos de transport i de desplaçament dels alumnes siguin
assumits per les administracions competents sense tenir en compte si l’escola és al mateix
municipi, i es requereix a les administracions de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a
efectuar les modificacions normatives pertinents, i vista la Moció presentada per la senyora
Ricart, en nom del Grup municipal d’IpS-PM, que expressa els mateixos objectius,
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 aprovada per la Diputació de Lleida i presentada pel Grup
municipal de CiU, per la qual es demana que els costos de transport i de
desplaçament dels alumnes siguin assumits per les administracions competents sense
tenir en compte si l’escola és al mateix municipi, i es requereix a les administracions
de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya a efectuar les modificacions normatives
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pertinents, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Diputació de Lleida als efectes que consideri adients.
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.

AMI - SUPORT AL REGIDOR DE TORREDEMBARRA
Exp. I-4/13
Vista la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la Independència i presentada
pel Grup municipal de CiU, per la qual es manifesta el suport de l’Ajuntament de Sort al
senyor Lluís Suñé, regidor de l’Ajuntament de Torredembarra, i s’exigeix la retirada de la
demanda interposada contra ell per ultratge a la nació espanyola, i altres aspectes
relacionats,
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 per l’Associació de Municipis per la Independència i
presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es manifesta el suport de
l’Ajuntament de Sort al senyor Lluís Suñé, regidor de l’Ajuntament de
Torredembarra, i s’exigeix la retirada de la demanda interposada contra ell per
ultratge a la nació espanyola, i altres aspectes relacionats, còpia de la qual s’adjunta a
la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència als efectes
que consideri adients.
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.

AMUPARNA - COMPENSACIONS A ÀREES INFLUÈNCIA PARCS NACIONALS
Exp. I-14/13
Vista la Resolució aprovada per l’Associació de Municipis en territori de Parcs Nacionals
(AMUPARNA) i presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es proposa al Ministeri
de Medi Ambient i a l’organisme autònom de Parcs Nacionals la inclusió a la Llei de
pressupostos generals de l’Estat d’una partida destinada a les compensacions
socioeconòmiques a les àrees d’influència dels parcs en similars condicions a les
contemplades en anys anteriors,
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:
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1. Aprovar Resolució aprovada per l’Associació de Municipis en territori de Parcs
Nacionals (AMUPARNA) i presentada pel Grup municipal de CiU, per la qual es
proposa al Ministeri de Medi Ambient i a l’organisme autònom de Parcs Nacionals
la inclusió a la Llei de pressupostos generals de l’Estat d’una partida destinada a les
compensacions socioeconòmiques a les àrees d’influència dels parcs en similars
condicions a les contemplades en anys anteriors, còpia de la qual s’adjunta a la
present acta.
2. Notificar aquest acord al ministre d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i al
director de l’organisme autònom de Parcs Nacionals.
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.

CIU-UGT-ACM-FMC - REBUIG AL PROJECTE DE LLEI DE L'ADM. LOCAL
Exp. I-19/13
Vistes la Moció proposada per les entitats ACM, FMC, CCOO, UGT i les Mocions
aprovades per la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Calella, presentades pel Grup
municipal de CiU, per les quals es rebutja l’avantprojecte de Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local,
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. Rebutjar l’avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local atesa la vulneració del pacte social i el nivell competencial dissenyat a la
Constitució Espanyola i a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que proclamen
l’autonomia local i la suficiència financera dels ens locals.
2. Rebutjat aquesta nova configuració de l’administració local, que suposarà la dissolució
d’estructures com mancomunitats, entitats locals menors i altres, que tindran una
repercussió negativa i directa sobre els serveis públics, tant a nivell qualitatiu com de
condicions laborals dels seus empleats.
3. Reclamar el reforç del caràcter dinamitzador que l’actual legislació atorga a les entitats
locals com a motors de les iniciatives socials i de creació d’ocupació.
4. Notificar aquest acord a les entitats municipalistes de Catalunya, ACM i FMC.
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 Assumptes de tràmit i administratius
INFORME RELATIU A L’IMPACTE D’UN LLAMP
Exp. F-9/13
Vist l’informe Faig constar de l’alcalde emès el 10 de desembre de 2013 en el qual es
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descriuen els danys causats per un llamp caigut a Sort el proppassat 13 d’agost,
aproximadament a les 19:00 hores,
A proposta de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l’informe Faig constar de l’alcalde emès el 10 de desembre de 2013 en el qual
es descriuen els danys causats per un llamp caigut a Sort el proppassat 13 d’agost.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord i per a la tramesa de l’informe als efectes adients.

SUPORT A LA SOL·LICITUD A L’EOI D’ESTUDIS DE FRANCÈS A SORT
Exp. I-16/13
La senyora Anglada informa sobre la sol·licitud, expressada amb una recollida de
signatures, de que a l’extensió de l’Escola Oficial d’Idiomes de Sort s’imparteixin cursos de
francès. Després d’un breu intercanvi d’opinions, amb els vots a favor dels 10 membres
presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple ACORDA sol·licitar a l’Escola
Oficial d’Idiomes de la Seu d’Urgell que a l’EOI de Sort s’imparteixin cursos de francès.

MODIFICACIÓ DE LES DATES DE LA FIRA DE TARDOR
Exp. E-18/13
L’alcalde exposa que la Fira de la Tardor d’enguany va ser els dies 2 i 3 de novembre, però
que ja hi va haver actes el dia 1, que era divendres, per la qual cosa es donava compliment a
l’acord adoptat pel Ple en sessió de 4 de novembre de 2005 pel qual la Fira ha de tenir lloc el
primer cap de setmana de novembre que no coincideixi amb Tots Sants, i comunica que
l’Associació de comerciants i hotelers ha expressat la queixa de que aquesta circumstància
ha afectat negativament als seus associats, i ha proposat de modificar les dates de forma
permanent de manera que si el divendres anterior al primer cap de setmana de novembre és
el dia 1 la Fira es traslladi al cap de setmana següent,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Ratificar l’acord adoptat pel Ple en sessió de 4 de novembre de 2005, amb l’afegitó que el
divendres tindrà consideració de cap de setmana a aquests efectes, i la Fira de la Tardor
tindrà lloc el primer cap de setmana de novembre, divendres inclós, que no escaigui en el
dia 1, Tots Sants.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord
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CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA DESOCUPADA COM A AGENT AODL
Exp. F-60/13
A proposta de l’Alcaldia, que manifesta la necessitat d’afavorir i potenciar l’estructura
organitzativa de proves esportives de piragüisme i ràfting al riu Noguera Pallaresa, o
esdeveniments que tindran relació amb el mundial de futbol, es convenient la contractació
d’un/a agent d’ocupació i desenvolupament local (AODL), per a la qual el el Servei
d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement ha atorgat a
l’Ajuntament de Sort una subvenció, i proposa designar per a l’esmentat lloc la senyora
Maria Tuneu, que ha acreditat la seva capacitat i treball durant el temps que ha treballat al
Consell Comarcal,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Proposar al Servei d’Ocupació de Catalunya la designació de la senyora Maria Tuneu com
a destinatària de la subvenció per a la realització d’actuacions de foment de l’ocupació,
mitjançant programes de col·laboració social en administracions públiques, amb persones
perceptores de prestacions d’atur, i treballar com AODL a l’Ajuntament de Sort.
2. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.

12 Precs i preguntes
La senyora Gallardo comunica al Ple, en relació amb el Casal de Gent Gran del Centre que
el senyor Joan Ramon Saura s’ha jubilat, i que s’ha exposat l’assumpte al senyor Josep M.
Forné, el seu substitut, que ja ha quedat assabentat.

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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