ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

10 de setembre de 2014
de 21 00 h a 22 40 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-17/14
Ple 14/3

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Carles Vives Agurruza

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

secretari

Excusen l’absència
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Miquel Tuneu García

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

Lectura i aprovació de 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
Ratificació de convenis
Compromís del món local amb la consulta del 9 de novembre de 2014
Modificació d’ordenances municipals
Novació del contracte de l’oficina comarcal del Dept. Agricultura, R.P.A.M.N.
Comptes de la Copa del Món de Freestyle Sort 2014
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes
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Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 26 de maig de 2014, 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-2/14
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
57/14
27/05
58/14
27/05
59/14
28/05
60/14
30/05
61/14
02/06
62/14
02/06
63/14
04/06
64/14
12/06
65/14
12/06
66/14
13/06
67/14
16/06
68/14
18/06
69/14
19/06
70/14
20/06

Expedient

Assumpte

O-25/14

Llicència d’obres a Núria Garcia Magrí, per a l’ instal·lació d’un tendal a
l’Av. Comtes de Pallars, 30
Llicència d’obres a Raimon Monterde , per a l’ instal·lació de 3 rètols a
l’Av. Generalitat, 58
Llicència d’obres a Teresa Picolo, per a repicar una paret al carrer Major,
47, soterrani
Llicència d’obres a Careli SL, per a reformes interiors al carrer Dr. Muxí
i Monroset, 4
Llicència d’obres a Mercè Prat Mora, per a reforma d’un bany a avinguda
Diputació, 2
Llicència d’obres a Luis Soto Quesada, per a canvi de banyera per plat de
dutxa al carrer Lluís Companys, 4
Llicència d’activitat M. Dolors Perramon per al canvi de 2 apartaments
turístics (A-3/03) a 2 habitatges d’ús turístic, a Casa Perramon de Seurí
Llicència d’activitat a Cervesera de Rialp SL, per a restaurant a l’Av.
Verge de Montserrat, 10, Aparthotel Pey
Llicència d’activitats a Casañas Johansen Technological Import Export
SL, per a venda de sabates al C. Major, 29
Autoritza a Borda de Roi l’ús ramader del cobert de la pedrera Vedat de
la Borda d’Enviny, i deixar sense efecte l’enderroc
Llicència d’obres a Núria Marsal Pèriz, per a rehabilitació d’un habitatge
unifamiliar a la Sobirada de Casa Coixet, de Llessui
Autoritza a l’Associació Camí Vell del Pallars Sobirà l’ús de la 3a planta
de Casa Xorret com a local social
Autoritza a Tallers Solanes Arnau SL l’ocupació de via pública a l’Av.
Comtes de Pallars per a exposició de vehicles del 21 al 24 de juny
Llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SLU, per a nova xarxa
de BT i subministrament elèctric a Casa Catalana de Llessui

O-23/14
O-27/14
O-26/14
O-29/14
O-28/14
A-26/14
A-17/14
A-27/14
U-1/14
O-21/14
S-10/14
A-2/14
O-32/14
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71/14
20/06
72/14
23/06
73/14
26/06
74/14
26/06
75/14
01/07
76/14
04/07
77/14
07/07
78/14
09/07
79/14
11/07
80/14
11/07
81/14
14/07
82/14
14/07
83/14
18/07
84/14
18/07
85/14
18/07
86/14
21/07
87/14
21/07
88/14
23/07
89/14
23/07
90/14
23/07
91/14
25/07
92/14
30/07
93/14
06/08

A-2/14
S-38/14
O-31/14
O-24/14
O-30/14
A-28/14
I-50/12
A-22/06
A-2/14
O-34/14
A-5/14
A-5/14
O-36/14
S-10/14.2
O-37/14
O-33/14
O-35/14
A-2/14
A-2/14
E-7/14
C-6/14
S-10/14.2
O-9/14

Autoritza a Cervesera de Rialp l’ocupació de via pública a Av.
Montserrat, 10, per a terrassa de bar
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Genís Farré Solanes i Marta Marín Burgos
Llicència d’obres a Tallers Solanes Arnau SL, per a la reparació de
coberta al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 15
Llicència d’obres a Pedro Muñoz Ferrete, per a la rehabilitació de Casa
Marxant de Llessui, 1a fase
Llicència d’obres a J.Anton Isus Montané, per a reforma de cuina a Casa
Camp de Llessui
Llicència d’activitat a Sefocat SLU, per a taller de reparació de vehicles,
al Pol. Ind. Els Salancons, Nau 24
Designa a José M. Fernández Hernández advocat a la demanda
interposada per Pilar García Fuente sobre Diversos Seguretat Social
Llicència d’activitat a Pallars Aventura, SL, per a la legalització d’un
Alberg de Joventut i d’una Base d’Esports d’Aventura a la Borda Ritort
Autoritza a Selva Bergadà l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars, 31, per a l’instal·lació d’una bastida el dia 13/07/14
Llicència d’obres a Esteban Ros, per a reforma d’un bany al C. Dr. Muxí
i Monroset, 6
Autoritza a David Solana Navarri l’ocupació de via pública a Llessui per
al Festival Maldaltura el 19 de juliol
Autoritza a Ass. Joves de Montardit de Baix l’ocupació de via pública a
Borda d’Arnaldo per a la Jam Pallars els 18 i 19 de juliol
Llicència d’obres a AAR- Dept. Agricultura - GC, per a reparació de
sostre al Xalet de la Forestal
Autoritza a l’Associació S. M. Pallars l’ús de la 3a planta de Casa Xorret
com a seu social
Llicència d’obres a Martí Cases, per a reforma d’una escala al C. Raval,
núm. 27
Llicència d’obres a Jaume Salvans, per a millores interiors al C. Major,
núm. 8
Llicència d’obres a Anna Pujal, per a reforma de bany i cuina al Passatge
Riuet, 3
Autoritza a Mercat Pagès l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars per a mercat pagès al Terraplé del 29 al 31 de juliol
Autoritza a Mercat Pagès l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars per a mercat pagès al Terraplé de l’ 11 al 13 d’agost
Atorga a Mercat Pagès una subvenció per a les paredes de mercat pagès
de 29 al 31 de juliol
Autoritza l’ampliació de l’horari de tancament fins a les 3:30h. del local
Cherokee Bar, del dia 31 de juliol fins al 3 d’agost de 2014
Autoritza a l’Associació S. M. Pallars l’ús de la 3a planta de Casa Xorret
com a local social
Llicència d’obres a Lídia Besolí Sapiña, per a condicionament d’un local
com a Centre d’estètica al C. Escoles, 6
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94/14
06/08
95/14
07/08
96/14
07/08
97/14
08/08
98/14
11/08
99/14
13/08
100/14
13/08
101/14
08/09

A-12/14
O-39/14
O-15/13
S-49/13
O-40/13
A-2/14
A-29/14
A-2/14

Llicència d’activitats a Lídia Besolí Sapiña, per a Centre d’Estètica al C.
Escoles, 6
Llicència d’obres a Marc Batllés Alves, per a consolidació d’una zona
esfondrada a l’edifici Casa Batllés de Llessui
Llicència d’obres a Oriol Colomé, per ampliació del pressupost de la
llicència O-15/13
Rebutja dins el termini legal una factura de la Copa del Món de Freestyle
Sort 2014
Llicència d’obres a Tros de Sort, SL, per al condicionament d’un local
com a laboratori, al camí de les Vernedes, 2
Autoritza a l’ANC l’ocupació de via pública al Pontet del Riuet per a la
instal·lació d’una parada informativa referent a l’11 de setembre
Llicència d’activitat a M. Gloria Rispa Andreva, per a habitatge d’ús
turístic a la Borda del Vinyer de Sort
Autoritza a Roger Rovira el muntatge d’una carpa per a ús privat al vial
públic dels Apartaments de Llesui del 2 al 6 d’octubre

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 57/14 a 101/14, i ratifica genèricament en
tots els seus termes, amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació, i expressament el 77/14.

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 6 de juny de 2014
• S’aprova l’acta de la sessió anterior
• S’aproven les bases i es convoca el concurs per a proveir els llocs de treball de
monitors/es de Casal d’estiu i Estades esportives de Sort.
• S’aprova el document tècnic de les obres de Millora de l’accessibilitat i condicions de
seguretat al Pavelló d’esports i es convoca el procediment negociat sense publicitat.
• S’aprova el document tècnic de les obres de Reparació de la coberta del Pavelló
d’esports i es convoca el procediment negociat sense publicitat.
Junta de Govern 13 de juny de 2014
• S’aprova l’acta de la sessió anterior
• S’aprova el document Modificado para la finalización de las obras de rehabilitación del
Castillo de Sort. Fase II.
• S’aprova el projecte de Condicionament dels camins de la Vall d’Àssua i el Batlliu, i se
sol·licita a la Direcció General del Medi Natural un ajut de 30.000,00 €.
• S’aprova l’adquisició directa d’un grup electrògen a l’empresa Power Work SL, per
import de 14.401,42 €, IVA inclòs.
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Junta de Govern 11 de juliol de 2014
• S’aprova l’acta de la sessió anterior
• S’aprova directament com a contracte menor la substitució de les dos impressores
multifuncionals de les oficines municipals, en les condicions ofertes per Canon.
• S’adjudica directament com a contracte menor el subministrament de 120 cadires
monobloc apilables, per l’import total de 1.050,00 €, més IVA.
Junta de Govern 20 d’agost de 2014
• S’aprova l’acta de la sessió anterior
• S’aprova l’actual estat de comptes de les VII Festes del setge d’Olp, amb un dèficit de
8.810,00 €, assumir-lo i demanar subvencions al Consell Comarcal i la Diputació.

04 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
AGÈNCIA CATALANA DE JOVENTUT * ADHESIÓ A LA XARXA XANASCAT
Exp. S-15/14 * Conveni 11/2014
Vista l’addenda al conveni signat 14 de juny de 2011 per a la participació en els programes de
la Xarxa Nacionals d’Albergs Socials de Catalunya durant l’any 2014, addenda signada l’ 1 de
juny de 2014 pel president del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Joventut
(ACJ), per l’administrador únic d’Escola de Piragüisme Sort SL i per l’alcalde de Sort, per a
formalitzar la participació de l’Alberg de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes
promoguts per l’ACJ en el marc de la Xanascat durant l’any 2014,
Amb els vots a favor dels 6 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’Agència Catalana
de Joventut i Escola de Piragüisme Sort SL, mitjançant el qual es formalitza la
participació de l’Alberg de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes promoguts
per l’ACJ en el marc de la Xanascat durant l’any 2014.
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.

FESTIVAL MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS * CONCERTS 2014
Exp. S-11/14 * Conveni 12/2014
Vist el conveni signat el 30 d’abril de 2014 amb el senyor Miquel Colom Pich, que actua en
nom de l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus en la seva condició de president
d’aquesta, per a formalitzar la participació de l’Ajuntament en l’organització dels concerts que
es realitzin a Sort dins l’edició 2014 del Festival,
5
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Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’Associació
Festival de Música Antiga dels Pirineus, mitjançant el qual es formalitza la participació
de l’Ajuntament en l’organització dels concerts que es realitzin a Sort dins l’edició
2014 del Festival.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

AITO PRODUCCIONS * ACTUACIÓ MUSICAL AL POLIESPORTIU
Exp. S-11/14 * Conveni 13/2013
Vist el conveni signat el 8 de juliol de 2014 amb el senyor Rafael Díaz Ibáñez, que actua en
nom d’Aito Produccions en la seva condició de gerent d’aquesta, per a formalitzar la realització
d’una actuació musical al Poliesportiu i les corresponents contraprestacions,
Amb els vots a favor dels 6 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 Aito Produccions,
mitjançant el qual es formalitza la realització d’una actuació musical al Poliesportiu i
les corresponents contraprestacions.
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.

CARME BROS SIMÓ * CESSIÓ A PRECARI D’UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-28/14 * Conveni 14/2014
Vist el conveni signat el 25 de juny de 2014 amb la senyora Carme Bros Simó per a formalitzar
la cessió a precari d’un local municipal a Casa Nazaret, plaça de Francesc Alegre Vigatà, núm.
1, de Sort, per a impartir un taller d’activitats per a la ment de les mateixes característiques que
els impartits en anys anteriors,
Amb els vots a favor dels 6 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 la senyora Carme
Bros Simó, mitjançant el qual es formalitza la cessió a precari d’un local municipal a
Casa Nazaret, plaça de Francesc Alegre Vigatà, núm. 1, de Sort, per a impartir un taller
d’activitats per a la ment.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
6

PLE 2014-03 = 10 setembre 2014.docx

necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

ALBERT RIFÀ BOFILL * MANTENIMENT DEL CIRCUIT DE BTX
Exp. S-9/14 * Conveni 15/2014
Vist el conveni signat el 10 de juliol de 2014 amb el senyor Albert Rifà Bofill, que actua en
nom propi, per a formalitzar la col·laboració per al manteniment del Circuit El Campet, de la
modalitat de ciclisme extrem anomenada BTX,
Amb els vots a favor dels 6 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 senyor Albert
Rifà Bofill, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per al manteniment del
Circuit El Campet, de la modalitat de ciclisme extrem anomenada BTX.
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 COMERÇ, ARTESANIA I MODA * CENTRE COMERCIAL A CEL OBERT

Exp. E-7/14 * Conveni 16/2014
Vist el conveni signat el 10 de juliol de 2014 amb el senyor Josep Maria Recasens, que actua
en nom del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya en la seva condició de
director, el senyor Ramon Villuendas Palobart, que actua en nom de l’Ajuntament d’Esterri
d’Àneu en la seva condició d’alcalde, i el senyor Marc Faurat Rafel, que actua en nom de
l’Associació de comerciants del Pallars Sobirà en la seva condició de president, per a
formalitzar la voluntat de convertir l’equipament comercial col·lectiu urbà en l’element motor
de la revitalització comercial i urbanística del seu entorn,
Amb els vots a favor dels 6 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 Consorci de
Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu i l’Associació
de comerciants del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la voluntat de
convertir l’equipament comercial col·lectiu urbà en l’element motor de la revitalització
comercial i urbanística del seu entorn.
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 DEL PALLARS SOBIRÀ * XARXA DE CAMINS
7
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Exp. E-3/14 * Conveni 17/2014
Vist el conveni signat el 10 de juny de 2014 amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
formalitzar la col·laboració i l’encàrrec de gestió de les tasques a realitzar en la xarxa municipal
de camins i per a la gestió del servei de viabilitat hivernal de les carreteres de titularitat
municipal i dels accessos a les estacions de muntanya,
Amb els vots a favor dels 6 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 formalitza la col·laboració i
l’encàrrec de gestió de les tasques a realitzar en la xarxa municipal de camins i per a la
gestió del servei de viabilitat hivernal de les carreteres de titularitat municipal i dels
accessos a les estacions de muntanya.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

DEPT. BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA * OFICINA JOVE DEL PALLARS SOBIRÀ
Exp. S-19/14 * Conveni 18/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Toni Reig i Cassassas, que actua per
delegació en nom del Departament de Benestar Social i Família en la seva condició de director
general de Joventut, i amb el senyor Llàtzer Sibís Goset, que actua en nom del Consell
Comarcal del Pallars Sobirà en la seva condició de president, per a formalitzar l’establiment de
la col·laboració i la cooperació mútues per a gestionar una Oficina Jove del Pallars Sobirà,
Amb els vots a favor dels 6 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, el Departament de
Benestar Social i Família i el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es
formalitzen les obligacions de cada part per a l’establiment de la col·laboració i la
cooperació mútues per a gestionar una Oficina Jove del Pallars Sobirà.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

05 Compromís del món local amb la consulta del 9 de novembre de 2014
Exp. S-34/14
Vist l’escrit de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), a la qual està adherit
l’Ajuntament de Sort, en què es sol·licita l’adopció d’un acord per manifestar el compromís
amb la consulta del proper dia 9 de novembre de 2014 per decidir lliurement el futur de
8

PLE 2014-03 = 10 setembre 2014.docx

Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics recollits en els principals tractats
internacionals,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, aprovada amb el vot a favor dels 8
membres assistents, senyors Sibís, Faurat, Gallardo, Anglada, Dolcet i Obiols, del Grup
municipal de CiU, i Ricart i Tuneu, del Grup municipal d’IS-PM, i cap vot en contra, d’aprovar
íntegrament l’escrit de l’AMI, còpia del qual s’adjunta a la present acta,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de Sort amb la seva realització, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer-la possible i fent una crida a la participació.
2. Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i
als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la
consulta del 9 de novembre dins el marc legal de la Llei de consultes populars no
referendàries i participació ciutadana, que ha de ser aprovada, si escau, pel Parlament
de Catalunya, ja que respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus
representants.
3. Comunicar aquest acord, en el termini de 5 dies des de la data d’aprovació de la Llei de
consultes, al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), qui ho trametran
de forma conjunta al president del Govern Espanyol, al president del Congrés dels
Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al president del Parlament
Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió Europea.

06 Modificació d’ordenances municipals
Exp. F-12/13.5
Vista la proposta de la Comissió informativa d’hisenda per a la modificació de l’article 7,
bonificacions i reduccions, de l’Ordenança fiscal núm. 5, reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obre; de l’Article 6, Quota tributària, de l’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; de l’Article 6, Quota tributària, de l’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; i de l’article 5, quota
tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 26 reguladora de la Taxa per l’ús i el lloguer
d’instal·lacions i materials municipals,
Vist el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i disposicions concordants d’aplicació, i vista la documentació que consta
a l’expedient, el Ple ACORDA,
9
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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:
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 Novació del contracte de l’oficina comarcal del Dept. Agricultura, R.P.A.M.N.
Exp. M-1/14
Vist l’escrit del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
(DAAM) de la Generalitat de Catalunya, pel qual es posa de manifest el seu interès en la
novació del contracte d’arrendament d’un local municipal situat a la Casa Consistorial, carrer
Constitució, núm. 1, amb 153,54 m2 a la planta primera i 16,00 m2 a la planta segona, contracte
formalitzat el 14 de desembre de 2009 i que venç el 13 de desembre de 2014,
Vistos els requeriments indicats al referit escrit per a la formalització de la novació, i vist el
model de contracte-tipus de la Generalitat,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, d’aprovar la novació en les mateixes
condicions existents en el contracte actualment vigent,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la novació de l’arrendament al d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya d’un local municipal
situat a la Casa Consistorial, carrer Constitució, núm. 1, amb 153,54 m2 a la planta primera
i 16,00 m2 a la planta segona, en les mateixes condicions existents en el contracte
actualment vigent.
2. Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis del DAAM als efectes de la seva acceptació.
3. Cas que les condicions siguin acceptades elevar la present aprovació provisional a
definitiva sense necessitat d’adoptar cap més acord.
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, i expressament el referit contracte, còpia del
qual s’adjunta a la present acta.

08 Comptes de la Copa del Món de Freestyle Sort 2014
Exp. S-49/13
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Vist el document d’estat de comptes de la Copa del Món d’Estil lliure de piragüisme, o
Freestyle, Sort 2014, que presenta el següent resum:
DESPESES
Infraestructures bàsiques
Personal i serveis
Promoció i divulgació
Despeses diverses
TOTAL

48.352,81 €
14.870,21 €
47.892.84 €
6.523,81 €
117.639,67 €

INGRESSOS
Participants
Patrocinadors
Subvenció Diputació de Lleida
Fons propis Ajuntament de Sort
TOTAL

6.408,95 €
20.961,50 €
1.815,00 €
88.454,22 €
117.639,67 €

Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’estat de comptes de la Copa del Món d’Estil lliure de piragüisme, o
Freestyle, Sort 2014.
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 Mocions al Ple
Exp. G-1/14
Es presenten a la consideració del Ple les següents Mocions:
ASBOVOCA * DEFENSA DEL MODEL DE BOMBERS VOLUNTARIS
Exp. C-6/14
Vista la Moció presentada pels Grups municipals de CiU i IS-PM, en relació amb l’escrit de
l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA) entregat per l’Agrupació
de Bombers Voluntaris de Sort, en el qual es denuncia el perill de col·lapse del model de
seguretat en emergències a Catalunya, basat en un sistema mixt de bombers funcionaris i
voluntaris, per les dificultats de renovació de les dotacions de bombers voluntaris,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada pels Grups municipals de CiU i IS-PM en relació amb
l’escrit de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA), i
subscriure plenament els arguments i motius exposats per l’ASBOVOCA en relació
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amb el perill d’extinció del model de seguretat de Catalunya, basat en un sistema
mixt de bombers funcionaris i voluntaris, per les greus dificultats per les que
travessen els bombers voluntaris, i dóna suport a les seves reivindicacions, còpia de
la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a l’Agrupació de Bombers Voluntaris de Sort i a
l’ASBOVOCA.
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.

PLATAFORMA AIGUA ÉS VIDA * QUALITAT DE L’AIGUA PER A CONSUM HUMÀ

Exp. C-2/14
Vista la Moció proposada per la Plataforma Aigua és Vida i presentada pel Grup municipal
de CiU en relació amb diverses mesures a adoptar per donar a conèixer a la ciutadania els
resultats de les anàlisis de l’aigua al municipi de Sort, els ja fets i els que es faran, d’acord
amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003,
A proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la Moció proposada per la Plataforma Aigua és Vida i presentada pel Grup
municipal de CiU en relació amb diverses mesures a adoptar per donar a conèixer a
la ciutadania els resultats de les anàlisis de l’aigua al municipi de Sort, els ja fets i els
que es faran, còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la Plaforma Aigua és Vida, als efectes que aquesta consideri
adients, i a les entitats ambientalistes del municipi.
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.

10 Assumptes de tràmit i administratius
PLANS D’OCUPACIÓ
Exp. P-1/14
Vista l’Ordre EMO/241/2014, de 4 d’agost, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a
la concessió de subvencions del Programa d'experiència professional per a l'ocupació juvenil a
Catalunya Joves per l'ocupació, i s'obre la convocatòria per a l'any 2014 i la convocatòria
anticipada per a l'any 2015,
Atès que la gestió d’aquest Programa correspon al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i a
proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i obres públiques, de sol·licitar la
incorporació d’un treballador a la brigada municipal d’obres per tal de potenciar la capacitat de
treball per al manteniment i la conservació dels equipaments i dels espais públics d’acord amb
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el que s’exposa a la Memòria redactada per l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà la incorporació d’un treballador a la
brigada municipal d’obres per tal de potenciar la capacitat de treball per al manteniment
i la conservació dels equipaments i dels espais públics d’acord amb el que s’exposa a la
Memòria redactada per l’Alcaldia.
2. Facultar l'alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

11 Precs i preguntes
L’alcalde, com a president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, informa al Ple del
projecte de modificació de la recollida selectiva d’escombreries, i que a partir del 2015
s’implantarà progressivament a la comarca la modalitat “porta a porta”, començant per les
poblacions més grans dels fons de les valls i arribant paulatinament al conjunt del territori;
que caldrà decidir si en un primer moment arriba a Altron i Llessui, a la Vall d’Àssua; que
s’aprovaran uns calendaris de recollida per a cada fracció; que el Consell Comarcal renovarà
la flota de camions i que s’eliminaran els grups de contenidors actuals; que el sistema actual
ja no té marge de millora i que l’important augment ja anunciat dels costos de transferència
dels residus produïts a la comarca, del cànon de deposició i de la taxa d’abocament, obliga a
trobar una solució amb el canvi de sistema de recollida; i que aquest canvi representarà una
notable innovació mediambiental, com enlloc de Catalunya, atès que finalment no es
dipositarà cap residu a la comarca a excepció de l’anomenada FORM, la fracció orgànica
dels residus municipals, que es tractarà a una planta habilitada a la deixalleria de Sort.

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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