ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

6 de juliol de 2009
de 2200 h a 2312 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-19/09
Ple 09/4

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

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

(Arriba al punt 5)

(Arriba al punt 5)

secretari

Excusen la seva absència
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
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: Modificació article 86
Modificació puntual de l’ordenança municipal de circulació
Aprofitament de pastures 2009
Suport a l’Àrea de caça controlada
Canvis d’obres incloses al PUOSC
Adhesió al Grup d’Acció Local Pallars-Ribagorça
Adhesió a la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

Modificació de la finca cedida per a la Casa-caserna de la Guàrdia Civil
Declaració de l’antiga presó de dones com a BCIL
Liquidació i Compte General de l’exercici de 2007
Pressupost 2009
Novació de l’arrendament de la 1a planta de la Casa Consistorial al DAAR
Moció relativa a la Participació local en els ingressos de l’Estat
Manifest en defensa dels impositors de les seccions de crèdit de cooperatives catalanes
Assumptes de tràmit i administratius
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 març de 2009, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-15/09
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
9/09
26/01

Assumpte

Expedient
O-6/09

10/09
26/01

O-122/07

11/09
26/01

O-71/08

12/09
26/01

O-7/05

13/09
26/01

O-7/09

14/09
26/01

O-111/07

15/09
26/01

O-26/03

16/09
29/01

O-77/08

17/09
29/01

A-42/07

Llicència d’obres a Felipe Suescun Colomé, per a enrajolar un local a C/
Francesc Moragas, 1
Llicència d’obres a Ferreteria l’Orri SL, per a instal∙lar un rètol a Plaça de
Santa Anna, 2
Llicència d’obres a Alfons Pujol Masa, per a reforma de bany a Casa
Llatriu d’Olp
Llicència d’obres a Josep M. Delgado Gomà, per a construir una caseta de
maquinària al Xalet el Torb, d’Altron
Llicència d’obres a Felipe Suescun Colomé, per a reforma de bany a Av.
Comtes de Pallars, 41
Llicència d’obres a Tallers Solanes Arnau SL, per a substitució d’un rètol
a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 15
Llicència de primera ocupació a Albert Piqué Barrufet, per a habitatge
unifamiliar a Urbanització Borda de Paisan, 11-1
Llicència d’obres a Construccions Marsan negre SL, per a construcció de
2 habitatges al Paller de Forn, de Pujalt
S’autoritza l’activitat de l’Escola de Piragüisme municipal de Sort, Centre
de tecnificació i alberg
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18/09
29/01

O-82/05

20/09
06/02

O-11/09

21/09
09/02

I-15/08

22/09
10/02

A-8/09

23/09
11/02

A-40/08

24/09
13/02

O-47/08

25/09
13/02

S-27/09

26/09
13/02

O-41/08

27/09
13/02

A-41/08

28/09
16/02

C-5/09

29/09
16/02

C-5/09

30/09
16/02

C-5/09

31/09
16/02

O-10/09

32/09
17/02

A-5/09

33/09
17/02

I-26/09

34/09
17/02

O-79/08

35/09
18/02

A-10/09

36/09
19/02

U-16/07

37/09
19/02

U-8/09

38/09
20/02

C-5/09

39/09
20/02

S-25/09

40/09
23/02

O-76/06

41/09
25/02

P-9/08

Llicència d’obres a Rosendo Millet Mateu, per a reforma de portal
d’accés a edifici plurifamiliar a Av. Comtes de Pallars, 39
Llicència d’obres a Servitiana SA, per a reparar el cobert d’una era a
Borda de Cebrià
Delega en el regidor Eduard Faurat Prat la representació de l’Ajuntament
a la sessió del Parc Natural de l’Alt Pirineu del 9.2.2009
Traspàs de llicència d’activitat ramadera de Casa Camp de Llessui, de
Josep Ant. Isus Montaner a M. Rosa Saboya Rocafort
Llicència d’activitat a Faruk Masri Vilca, per a botiga de floristeria a C/
Major, 11
Llicència d’activitat a Comunitat de Propietaris C/ Escoles, 2, per a
instal∙lació d’un ascensor a C/ Escoles, 2
Delega al Jutge de Pau l’acte de prestació del consentiment matrimonial
entre Domingo Aranda Laguna i Núria Garcia Rodríguez
Llicència d’obres a Ramona Calafell Ribera, per a instal∙lar un rètol a Av.
Comtes de Pallars, 14
Traspàs de llicència d’activitat de fabricació de pizzes a Av. Comtes de
Pallars, 5, de Cristobal Quirós Aguiar a Roc Escala Pascual
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Chrokee Bar els
dies del Carnaval
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar La Llar els
dies del Carnaval
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub els
dies del Carnaval
Llicència d’obres a Servi Pallars SL, per a instal∙lar 2 rètols a Ptge. Santa
Anna, 2
Llicència d’activitat a Servi Pallars SL, per a oficina de serveis
immobiliaris a Ptge. Santa Anna, 2
Delega en la regidora Rosa Anglada Bespín la representació al Ple del
Consorci Pallars-Ribagorça del 17.2.2009
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris C/ Dr. Muxí i Monroset, 5,
per a instal∙lar un ascensor a C/ Dr. Muxí i Monroset, 5
Llicència d’activitat a Manuel Bernacho Negre, per a canvi de vehicle de
taxi al de matrícula 8254-GKT
Llicència de divisió horitzontal a Lluís Pla Ballabriga per a 2 entitats a C/
Dr. Carles Pol i Aleu, 56
Llicència de parcel∙lació a M. Dolors Isus Carrera per a segregació en 3
finques de Casa Joana, de Bernui
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar el Pas i
instal∙lar música ambiental a la terrassa els dies del Carnaval
Autoritza a Pizzes lo Pallars l’ocupació de via pública a la pista de
formigó del poliesportiu els dies de Carnaval
Llicència de primera ocupació a Ernest Algueró Cots, per a habitatge
unifamiliar a Urbanització Borda d’Arnaldo, 11-5
Es suspèn el contracte laboral i les cotitzacions de Juan Antonio Montes
García per la situació de privació de llibertat
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42/09
25/02

O-15/09

43/09
29/02

S-33/09

44/09
2/03

O-14/09

45/09
3/03

A-4/09

46/09
6/03

A-27/08

47/09
10/03

O-19/09

48/09
12/03

O-22/09

49/09
13/03

O-17/09

50/09
16/03

O-12/09

51/09
16/03

O-20/04

52/09
16/03

O-13/09

53/09
16/03
54/09
16/03

A-6/09

55/09
16/03

A-12/09

56/09
19/03

U-9/09

57/09
20/03

O-75/08

58/09
20/03

O-10/99

59/09
20/03

O-24/09

60/09
20/03

O-25/09

61/09
20/03

O-23/09

62/09
20/03

A-11/09

63/09
20/03

A-13/09

64/09
24/03

O-69/08

I-24/09

Llicència d’obres a Pilar Prilló Sabater, per a rehabilitació de coberta a
Casa Simón, d’Enviny
Delega al Jutge de Pau l’acte de prestació del consentiment matrimonial
entre Martín Sappia i Teresa Matilde Vinctoria Arredondo Logón
Llicència d’obres a Immobiliària de Caregue SL, per a buidat de pati i
construcció de murs a Casa Borrut, de Montardit de Baix
Llicència d’activitat a Rabasa Turístic SL, per a línia de trasport
discrecional de viatgers a línia Sort-Llessui-Sort
Traspàs de llicència d’activitat de missatgeria a Av. Comtes de Pallars, 7,
de J. Rodríguez Morcillo a Via Gluk Serveis SL
Llicència d’obres a Frederic Sampol, per a reforma de bany a C/ Dr.
Agustí Muxí i Monroset, 4
Llicència d’obres a Pedro Poch Carmaniu, per a retirar un envà i canviar 2
portes a C/ Dr. Agustí Muxí i Monroset, 4
Llicència d’obres a Flòrido Dolcet Esteve, per a redistribució interior de 2
habitatges a 1 a Av. Diputació, 14, 2n
Llicència d’obres a Montserrat Flich Besolí, per a enguixar un pis a C/
Castell, 22
Pròrroga de la llicència d’obres O-20/04 a J. Ramon Nadal Flores, per a
construcció d’edifici de 4 habitatges i local
Llicència d’obres a Ponet SCP, per a condicionament de local per a
restaurant a C/ Joaquim Sostres, 6
Llicència d’activitat a Ponet SCP, per a restaurant a C/ Joaquim Sostres, 6
Delega en el regidor Eduard Faurat Prat la representació a la Junta
Rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu del 18.3.2009
Traspàs de llicència d’activitat de cafeteria-bar a Av. Montserrat, 14, de
Cecília Torres Cruzado a Raquel Pereira Braga
Llicència de parcel∙lació i divisió horitzontal a Obres Escur SL per a la
segregació d’una porció de Casa Facèrcia, a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 3
Llicència d’obres a M. Alba del Valle, per a substitució de mur de
contenció a Urbanització Borda de Paisan, 7-6
Manifest en defensa dels impositors de les seccions de crèdit de
cooperatives catalanes
Llicència d’obres a Tusal i Associats SCP, per a condicionament de local
per a fusteria a C/ Escoles, 2
Llicència d’obres a Aleix Gallardet i 3 més, per a instal∙lació de
plataforma elevadora a C/ Major, 46
Llicència d’obres a Casa Boté SCP, per a obres interiors menors a C/
Major, 68
Traspàs de llicència d’activitat de restaurant l’Hortet a Montardit de Baix,
d’Alberto Martínez Sol a Enric Recasens Fraga
Llicència d’activitat a Casa Boté SCP, per a legalització de carnisseria,
xarcuteria i elaboració de menjars preparats a C/ Major, 68
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edif. Gerber, per a modificació
de llicència O-69/08 per reparació de llosat a C/ Estanys de Pallars, 9
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65/09
24/03

A-49/07

66/09
24/03

A-11/08

67/09
3/04

F-40/06

68/09
3/04

O-44/08

69/09
3/04

F-40/06

70/09
6/04

C-5/09

71/09
6/04

A-18/09

72/09
6/04

C-5/09

73/09
7/04

S-38/09

74/09
7/04

O-92/07

75/09
8/04

C-5/09

76/09
8/04

A-16/09

77/09
8/04

O-31/09

78/09
17/04

O-29/09

79/09
17/04

A-28/08

80/09
21/04

I-11/09

81/09
22/04

S-38/09

82/09
22/04

S-38/09

83/09
23/04

A-13/09

84/09
23/04

C-5/09

85/09
23/04

C-5/09

86/09
23/04

C-5/09

87/09
23/04

A-19/09

Traspàs de titular de llicència d’activitat ramadera de Casa Cardós de
Llessui de Manel Peiró Vila a Elsa Márquez da Silva
Traspàs de titular de llicència d’activitat ramadera de Casa Bolunya de
Seurí de Maria Negre Canut a Job Roig Simon
Accepta a Conesa Hortolà SINE la cessió d’un crèdit de 31.151,80 € a
favor de la Caixa agència 4923
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Edifici Lada, per a reparació
de llosat a Av. Pelai Fonsaré, 6
Accepta a Conesa Hortolà SINE la cessió d’un crèdit de 31.151,80 € a
favor de la Caixa agència 4923
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar La Llar els
dies de la Setmana Santa
Llicència d’activitat a Travel Nexus Spain SL, per a ruta 4x4 Llessui-Coll
del Triador-Serra de Rei
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Chrokee Bar els
dies de la Setmana Santa
Autoritza a Llibreria Solé l’ocupació de via pública a Av. Comtes de
Pallars, 35, per venda de llibres la Diada de Sant Jordi
Llicència d’obres a Josep M. Barbal Espot, per a reformes interiors a Casa
Barbal-Abeurada d’Enviny
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub els
dies de la Setmana Santa
Assabentat del traspàs de llicència d’activitat de ramaderia extensiva a
Casa Antoni d’Altron, de Maribel Segarra Prat a Joan Lluvich Pedescoll
Llicència d’obres a Mònica Gubern Montagut, per a reforma de cuina i
bany a Av. Montserrat, 4
Llicència d’obres a Joan Tusal Poquet, per a reforma de bany a C/ Major,
37
Llicència d’activitat a Jor Chamayou Torner, per a comerç al detall de
flors i plantes a C/ Major, 46
Delega en la regidora Rosa Anglada Bespín la representació al Ple del
Patronat del Parc Nacional del 22.4.2009
Autoritza a Trepadella Flors l’ocupació de via pública a l’Av. Comtes de
Pallars per a venda de roses la Diada de Sant Jordi
Autoritza als Alumnes de l’IES l’ocupació de via pública al Pontet del
Riuet per a venda de roses la Diada de Sant Jordi
Llicència d’activitat a Angelina Vázquez Pavo, per a legalització de
carnisseria, xarcuteria i elaboració de menjars preparats a C/ Major, 68
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies del Pont de l’ 1 de maig
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar La Llar els
dies del Pont de l’ 1 de maig
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub els
dies del Pont de l’ 1 de maig
Traspàs de llicència d’activitat ramadera de Casa Mallo d’Altron,
d’Aurora Ramon Arnau a Manel Vilanova Ramon
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88/09
28/04

F-20/09

89/09
28/04

S-31/09

90/09
4/05

A-21/09

91/09
13/05

I-26/09

92/09
14/05

A-18/09

93/09
15/05

A-21/09

94/09
15/05

O-61/06

95/09
15/05

O-100/04

96/09
18/05

O-66/06

97/09
21/05

S-47/09

98/09
22/05

O-38/09

99/09
22/05

C-1/08.1

100/09
22/05

O-36/09

101/09
22/05

O-38/09

102/09
26/05

A-21/09

103/09
27/05

A-23/09

104/09
28/05

S-48/09

105/09
28/05

C-5/09

106/09
3/06

A-24/09

107/09
4/06

A-61/05

108/09
4/06

O-115/05

109/09
9/06

U-9/09.1

110/09
12/06

A-25/09

Aprova la liquidació del Pressupost de l’exercici de 2007 de l’Ajuntament
i els Patronats municipals Torrentill i de la Llar d’Infants
Autoritza a Televisió de Catalunya a col∙locar 50 banderoles a les faroles
de Sort per promoció d’una campanya sobre el canvi econòmic
Autoritza el grup d’estudiats de l’ECA d’Amposta a fer una costellada a
la Font de la Matraca el 4 de maig
Autoritza l’adhesió del municipi de Sort a l’àmbit d’actuació del Grup
d’Acció Local del Consorci Pallars-Ribagorça
Llicència d’activitat a l’Sprint Ciclo Club Pobla, per a la 10a Marxa
Cicloturista internacional La Bonaigua
Llicència d’activitat als alumnes de 2n de Batxillerat de l’IES, per a fer
una costellada a la Font de la Matraca
Llicència de primera ocupació a Josep Barbal Prat, per a 2 habitatges
unifamiliars al Paller d’Anton de Pujalt
Llicència de primera ocupació a Immaculada i Josefa Compte Palau, per a
4 habitatges al C/ Major, 29
Llicència de primera ocupació a Josep Batllés Isus, per a habitatge
unifamiliar a Paller de Casa Mestrejaume d’Enviny
Delega al Jutge de Pau l’acte de prestació del consentiment matrimonial
entre Lluís Colom Canadell i Valeria Inés Bassso
Llicència d’obres al Dept. de Madi Ambient i Habitatge, per a construir
una solera de formigó a la Planta de tractament de residus
Estima parcialment la reclamació d’Isidre Fàbrega Gómez pels danys per
una caiguda i ordena el pagament de 74,70 €
Llicència d’obres a Celler Batlliu de Sort SL, per a construcció d’un
celler, 1a fase, a Borda de Cebrià d’Olp
Subvenciona la llicència d’obres al Dept. de Madi Ambient i Habitatge,
per a construir una solera de formigó a la Planta de tractament de residus
Autoritza a Iniciativa per Catalunya – Verds a posar una parada de
propaganda electoral al mercat setmanal, parades eventuals, el 2 de juny
Traspàs de llicència d’activitat de centre de tecnificació de piragüisme, de
l’Ajuntament de Sort a Escola de Piragüisme Sort SL
Accepta la delegació de l’acte de prestació del consentiment matrimonial
entre Jesús Obiols Bailo i Nàdia Morabit Guerrero
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar La Llar els
dies del Pont de la Pasqua Granada
Llicència d’activitat a Prevensort SL, per a oficina de prevenció de riscos
laborals a C/ Escoles, 1
Llicència d’activitat a Repsol Butano SA, per a emmagatzematge i
distribució de gas a Finca de Roi de Llessui
Llicència d’obres a Repsol Butano SA, per a instal∙lar un centre
d’emmagatzematge i distribució de gas a Finca de Roi de Llessui
Llicència de parcel∙lació a Obres Escur SL per a segregació d’una porció
de Casa Facèrcia, C/ Dr. Carles Pol, 3, per agrupar-la a Casa Carrete
Llicència d’activitat a Josep Camp Nus, per a canvi de vehicle de taxi al
de matrícula 0964-GMH
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111/09
12/06

O-12/08

112/09
16/06

O-43/09

113/09
16/06

O-44/09

114/09
16/06

O-55/06

115/09
16/06

O-42/09

116/09
17/06

A-18/09

117/09
17/06

E-18/09

118/09
17/06

O-45/09

119/09
17/06

O-32/09

120/09
19/06

O-40/09

121/09
19/06

E-18/09

122/09
22/06

E-18/09

123/09
22/06

O-47/09

124/09
23/06

O-50/09

125/09
23/06

O-48/09

126/09
23/06

O-35/09

127/09
26/06

O-34/09

128/09
29/06

O-49/09

129/09
29/06

O-37/09

130/09
29/06

O-46/09

131/09
29/06

A-44/03

132/09
30/06

O-86/08

133/09
7/07

O-39/09

Llicència de primera ocupació a Julian Borrut Benavent, per a 1 habitatge
al Paller de Casa Llarg de Llarvent
Llicència d’obres a Maria Sebastia, per a reforma de cuina i bany a C/ Dr.
Carles Pol i Aleu, 35
Llicència d’obres a Joan Casals Clot, per a reforma de bany a Av.
Diputació, 9
Llicència de primera ocupació a Mar Bruna Güell, per a 1 habitatge
unifamiliar a la Upla de Dalt d’Olp
Llicència d’obres a Joaquim Figuera, per a reforma de cuina i bany a Av.
Verge de Montserrat, 14
Llicència d’activitat a l’Sprint Ciclo Club Pobla, per a la 20a Marxa
Cicloturista Verge de Ribera
Autoritza als veïns de la Plaça de Sant Eloi a fer un sopar al carrer i
encendre una falla la nit de Sant Joan a la plaça de Sant Eloi
Llicència d’obres a Rosario Perisé Rugall, per a pavimentar una era a
Casa Quet d’Altron
Llicència d’obres a Conchita Pau Bellera, per a reforma de cuina i bany a
C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 9
Llicència d’activitat a Comunitat de Propietaris C/ Dr. Muxí i Monroset 5,
per a reformar una arqueta de sanejament a C/ Dr. Muxí i Monroset, 5
Autoritza a Carles Fañanàs i grup d’amics a encendre una falla la nit de
Sant Joan a la finca Cortinos d’Olp
Autoritza a l’Associació de veins de Montardit de Baix a encendre una
falla la nit de Sant Joan a la Urbanització Borda d’Arnaldo
Llicència d’obres a Endesa Distribució Elèctrica SLU, per a línia
subterrània de M.T. a C/ del Raval
Llicència d’obres a Demogar 2003 SL i Rosendo Millet Mateu CB, per a
instal∙lar una Estació transformadora a Camí dels Horts, 1
Llicència d’obres a Prevensort SL, per a repintat d’interiors a C/ Escoles,
1
Llicència d’obres a Herminia Armengau, per a reforma de cuina a Ptge.
del Riuet, 1
Llicència d’obres a Endesa Distribució Elèctrica SLU, per a línia aèriasubterrània de B.T. a C/ Bonaventura Terrado, 2
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Serra Park II, per a reparació
d’humitats i desguassos a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 50-56
Llicència d’obres a Serralleria Pallars Sobirà SL, per a adequació de local
com a botiga a Polígon Industrial, nau 9
Llicència d’obres a Llàtzer Sibís Goset, per a substitució d’un cel ras a
Av. Comtes de Pallars, 43
Llicència d’activitat a Cervós Materials de Construcció SL, per a
legalitzar magatzem de materials de construcció a la Solana de la Bastida
Llicència d’obres a Telefònica d’Espanya, per a instal∙lar nou cable de
F.O. de Sort a Llessui
Llicència d’obres a Teresa Sarroca Camps, per a reforma de bany a C/
Lluís Companys, 3
7

134/09
3/07

O-53/09

Llicència d’obres a Margarita Ribas Fernández, per a instal∙lar una cadira
elèctrica elevadora a Av., Comtes de Pallars, 41

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 9/09 a 134/09, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació expressa, cap dels indicats.

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 13 de febrer de 2009
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la renovació d’una operació de tresoreria.
S’aprova el certificat d’obres núm. 1 del Condicionament de les zones comercials de
Sort, amb un import certificat de 72.838,89 €.

Junta de Govern de 27 de febrer de 2009
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el projecte de Museu de les Papallones – Instal∙lacions museogràfiques i es
sol∙licita una subvenció de 30.000,00 € al Dept. de Medi Ambient i Habitatge.
S’aprova sol∙licitar a la Diputació dos crèdits sense interessos per a inversions per les
obres Urbanització de carrers a Altron i Piscina coberta 1a fase.
S’aprova el projecte de gestió de la piscina coberta i incorporar al pressupost de 2010 i
següents les despeses previstes.
Es demana al Parlament de Catalunya la declaració de la Sardana com a Dansa Nacional
de Catalunya.

Junta de Govern de 3 d’abril de 2009
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la memòria Activitats culturals professionals i es sol∙licita un ajut de 6.900 € al
Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació.
S’aprova el projecte de Museu de les Papallones – Instal∙lacions museogràfiques i es
sol∙licita una subvenció de 30.000,00 € al Dept. de Medi Ambient i Habitatge.
S’adjudica directament l’obra Urbanització del carrer Joaquim Sostres, del Fons Estatal
d’Inversions Locals, a Obres i Reformes Ferreira SL.
S’adjudica directament l’obra Urbanització del carrer Constitució, del Fons Estatal
d’Inversions Locals, a Construccions del Pirineu SL.
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�
�
�
�
�

S’adjudica directament l’obra Urbanització de la plaça Francesc Alegre Vigatà, del Fons
Estatal d’Inversions Locals, a Obres Escur SL.
S’adjudica directament l’obra Urbanització de l’Av. Generalitat, del Fons Estatal
d’Inversions Locals, a Cis SA
S’adjudica directament l’obra Urbanització del carrer Castell, del Fons Estatal d’Inversions
Locals, a Dumbrava SL
S’aprova la documentació tècnica d’Ordenació ambiental d’il∙luminació exterior de 5
nuclis i demanar un ajut de 33.129,60 € al Dept. de Medi Ambient i Habitatge.
S’aprova la documentació tècnica de Recuperació del Retaule d’Enviny i demanar un ajut
de 77.810,00 € al Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació.

Junta de Govern de 24 d’abril de 2009
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la memòria d’ El General Moragues i Sort i sol∙licitar un ajut de 18.000 € al
Dept. d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.
S’aprova el document tècnic de Proposta museogràfica per a l’ampliació de la Presó-Museu
del Camí de la Llibertat i sol∙licitar un ajut de 85.974 € al Dept. d’Interior, R.I. i Part.

Junta de Govern de 8 de maig de 2009
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
Es sol∙licita un ajut de 6.000 € al Dept. de Cultura i Mitjans de Comunicació per a la Fira
de Sant Joan – XIX Xollada d’Ovelles amb Tissora.
S’aprova la memòria d’ Actuació integral de millora urbana a l’entorn de l’església i
sol∙licitar un ajut de 156.046,32 € al Dept. de Política Territorial i Obres Públiques.
S’accepta la subvenció de 117.858,52 € atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua per
a la Nova captació d’aigua a Bernui.

Junta de Govern de 22 de maig de 2009
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el Pla de Treball de gestió forestal sostenible Serrat de Campanaldí i Plans i
Pelaguda i es sol∙licita un ajut de 59.956,72 € al Dept. de Medi Ambient i Habitatge.
S’aprova el Pla de Treball de Fira de Sant Joan – XIX Xollada d’Ovelles amb Tissora i es
sol∙licita un ajut de 2.000,00 € al Dept. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Es designa Rosendo Manrique representant de l’Ajuntament al Curs de gestió del patrimoni
literari i es sol∙licita un ajut de 320 € a l’IDAPA.
S’aprova la memòria Ampliació de la Biblioteca de Sort i sol∙licitar un ajut de
183.428,94 € a la Direcció Gral. d’Arquitectura i Paisatge.

Junta de Govern de 12 de juny de 2009
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�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la memòria Adequació i equipament de l’Escorxador de Sort i sol∙licitar un ajut
de 119.150,63 € al Pla d’Inversions Supramunicipals de la Diputació de Lleida.
S’aprova el document tècnic del 46è Ral∙li Internacional de la Noguera Pallaresa i sol∙licitar
un ajut de 4.500 € a l’IDAPA.

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 8 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
El Secretari comunica que, tal com es va dir a la reunió prèvia, el sistema informàtic no ha
permès editar la relació de factures al Ple, per la qual cosa no se’n presenta.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
MARSAN CASTELLÀ, JOSEP * ACCÉS A GARATGE I URBANITZACIÓ
Exp. O -77/08 * Conveni 3/2009
Vist el conveni urbanístic signat amb el senyor Josep Marsan Castellà, mitjançant el qual es
formalitza l’autorització de l’ús d’un vial públic per accedir a un garatge en soterrani,
l’execució de les obres d’urbanització a executar per l’Ajuntament i el pagament a càrrec del
senyor Marsan,
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 Josep
Marsan Castellà, per a formalitzar l’autorització de l’ús d’un vial públic per accedir a
un garatge en soterrani, l’execució de les obres d’urbanització a executar per
l’Ajuntament i el pagament a càrrec del senyor Marsan.
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 Miquel M. Bretcha.

CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT * ANNEX AL CONVENI DE 10.5.2006
Exp. M-1/04 * Conveni 4/2009
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Vist l’Annex al conveni d’encàrrec de gestió del complex esportiu de Sort signat el 10 de maig
de 2006 amb el Consell Català de l’Esport, annex signat amb la senyora Anna Pruna Grivé,
Presidenta del Consell Comarcal de l’Esport i en nom d’aquest, mitjançant el qual es formalitza
l’autorització per portar a terme el procediment de concessió mitjançant concurs de l’Escola de
Piragüisme de Sort,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l’Annex al conveni d’encàrrec de gestió del complex esportiu
de Sort signat el 10 de maig de 2006 amb el Consell Català de l’Esport, annex signat
amb la senyora Anna Pruna Grivé, Presidenta del Consell Comarcal de l’Esport i en
nom d’aquest, per a formalitzar l’autorització per portar a terme el procediment de
concessió mitjançant concurs de l’Escola de Piragüisme 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.

AZAMAR SAURAT, ANTONI * FUNCIONAMENT D’UNA PEDRERA
Exp. O-54/02 * Conveni 5/2009
Vist el conveni signat amb el senyor Antoni Azamar Saurat, mitjançant el qual es formalitza el
descompte que aplicarà a la pedra subministrada per la seva pedrera a l’Ajuntament i el
compromís de manteniment del camí públic d’accés a la pedrera,
Amb els vots a favor dels 7 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 Antoni
Azamar Saurat, per a formalitzar el descompte que aplicarà a la pedra subministrada
per la seva pedrera a l’Ajuntament i el compromís de manteniment del camí públic
d’accés a la pedrera.
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.

PROMRIALP SL * COL·LABORACIÓ EN OBRES D’URBANITZACIÓ A PUJALT
Exp. U-9/07 * Conveni 6/2009
Vist el conveni signat amb el senyor Jordi Sabanés Miralles, apoderat de PromRialp SL i en
nom d’aquesta, mitjançant el qual es formalitzen la cessió a l’Ajuntament d’una porció de
finca, els compromisos d’urbanització de PromRialp i l’autorització d’ocupació d’un gruix de
revestiment de paret amb pedra,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
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ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i PromRialp SL per
a formalitzar la cessió a l’Ajuntament d’una porció de finca, els compromisos
d’urbanització de PromRialp i l’autorització d’ocupació d’un gruix de revestiment de
paret 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.

FOYER LAGRANGE DE FOIX * INFRAESTRUCTURES ESPORTIVES
Exp. F-2/09 * Conveni 8/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb el Foyer Lagrange de Foix, França,
mitjançant el qual es formalitza la cooperació transfronterera per al desenvolupament de
turisme esportiu i temàtic transfronterer i sinèrgia de les infraestructures esportives i centres
d’acollida de Sort i de Foix,per a la seva inclusió al Programa Operatiu Objectiu 3 de
cooperació territorial Espanya/França/Andorra,
Amb els vots a favor dels 7 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 Foyer
Lagrange de Foix, França, mitjançant el qual es formalitza la cooperació transfronterera
per al desenvolupament de turisme esportiu i temàtic transfronterer i sinèrgia de les
infraestructures esportives i centres d’acollida de Sort i de Foix.
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.

MINISTERI DE FOMENT * ACCÉS A LA BORDA DE SANTA CREU
Exp. E-14/09 * Conveni 9/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb el Director General de Carreteres del
Ministeri de Foment, mitjançant el qual es formalitza el finançament de les obres de millora del
camí d’accés a la Borda de Santa Creu,
Amb els vots a favor dels 7 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 Director
General de Carreteres del Ministeri de Foment, mitjançant el qual es formalitza el
finançament de les obres de millora del camí d’accés a la Borda de Santa Creu.
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.

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA * INSTAL·LACIÓ D’UNA ESTACIÓ
Exp. S-16/09 * Conveni 12/2008
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb el Director del Servei Meteorològic de
Catalunya, mitjançant el qual es formalitza la instal∙lació de l’Estació Meteorològica
Automàtica de Sort als terrenys de l’Escola de Piragüisme,
Amb els vots a favor dels 7 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 Director del
Servei Meteorològic de Catalunya, mitjançant el qual es formalitza la instal∙lació de
l’Estació Meteorològica Automàtica de Sort als terrenys de l’Escola de Piragüisme.
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.

MONER SANTILARI, ALBERT DE * CONSTRUCCIÓ D’UN POU A PUJALT
Exp. F-64/06 * Conveni 13/2009
Vist el conveni signat amb el senyor Albert de Moner Santilari, mitjançant el qual es formalitza
la construcció d’un pou per al subministrament d’aigua potable a Pujalt i la compensació d’una
escomesa d’aigua,
Amb els vots a favor dels 7 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 Albert de Moner
Santilari per a formalitzar la construcció d’un pou per al subministrament d’aigua
potable a Pujalt.
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.

LAGUIA PERISÉ, JOSEP * CONSTRUCCIÓ D’UN POU A PUJALT
Exp. F-64/06 * Conveni 14/2009
Vist el conveni signat amb el senyor Josep Laguia Perisé, mitjançant el qual es formalitza la
cessió d’una porció de prat com a vial per millorar l’accés al Museu de les Papallones i la
compensació d’una escomesa d’aigua,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
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ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i Josep Laguia
Perisé, mitjançant el qual es formalitza la cessió d’una porció de prat com a vial per
millorar l’accés al Museu de les Papallones.
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.

BARBAL PRAT, JOSEP * CONSTRUCCIÓ D’UN POU A PUJALT
Exp. F-64/06 * Conveni 15/2009
Vist el conveni signat amb el senyor Josep Barbal Prat, mitjançant el qual es formalitza la
constitució d’un dret d’aqüeducte pel pas de conduccions d’aigua des d’un nou pou a construir
a Pujalt i la compensació d’una escomesa d’aigua,
Amb els vots a favor dels 7 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 Josep Barbal Prat
per a formalitzar la constitució d’un dret d’aqüeducte pel pas de conduccions d’aigua
des d’un nou pou a construir a Pujalt.
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 HUG ROGER III * PROMOCIÓ DEL PLA ESPORT A L’ESCOLA
Exp. I-12/09 * Conveni 17/2009
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Carles Farré Casal, Director de l’IES Hug Roger III
de Sort i actuant en nom d’aquest, mitjançant el qual es formalitza la subscripció d’un acord
marc per a l’organització i realització del programa d’activitats del Pla Català “Esport a
l’Escola”,
Amb els vots a favor dels 7 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’IES Hug Roger
III per a formalitzar la subscripció d’un acord marc per a l’organització i realització del
programa d’activitats del Pla Català “Esport a l’Escola”.
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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FORT JOSÉ, NEUS * CESSIÓ VOLUNTÀRIA DE TERRENYS
Exp. O-4/06 * Conveni 19/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb la senyora Neus Forn José, mitjançant el
qual es formalitza la cessió d’una porció de terreny destinada a vialitat,
Amb els vots a favor dels 7 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 Neus Forn José,
per a formalitzar la cessió d’una porció de terreny destinada a vialitat.
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 HUG ROGER III / RUBEN RIPOLL * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 20/2009
Vist el conveni signat el 17.6.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Ruben Ripoll Hernan, alumne de l’IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 7 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 Sort i
Ruben Ripoll per a la formació pràctica d’aquest 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.

IES HUG ROGER III / VÍCTOR MARTIN * FORMACIÓ PRÀCT. D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 45/2008
Vist el conveni signat el 12.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Víctor Martin Mesa, alumne de l’IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 7 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 Sort i
Víctor Martin per a la formació pràctica d’aquest 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
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del qual s’adjunta a la present acta.

IES HUG ROGER III / JOEL OBIS * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 46/2008
Vist el conveni signat el 12.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Joel Obis Sabat, alumne de l’IES, per formalitzar la realització de
formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 7 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 Sort i Joel
Obis per a la formació pràctica d’aquest 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.

IES HUG ROGER III / JOAN HUESCA * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 47/2008
Vist el conveni signat el 12.12.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Joan Huesca Vancell, alumne de l’IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 7 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 Sort i Joan
Huesca per a la formació pràctica d’aquest 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.

MEMORIAL SHOAH * INTERCANVI INFORMACIÓ SOBRE REFUGIATS JUEUS
Exp. S-3/09 * Conveni 21/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb el Director de l’Associació Memorial de la
Shoah, mitjançant el qual es formalitza l’intercanvi d’informació sobre els refugiats jueus
evadits del règim nazi durant la II Guerra Mundial i altres mesures de col∙laboració en aquesta
matèria,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’Associació
Memorial de la Shoah per a formalitzar l’intercanvi d’informació sobre els refugiats
jueus evadits del règim nazi durant la II Guerra Mundial.
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.

NEROSPORT * CREACIÓ D’UN CENTRE DE BTT
Exp. S-64/08 * Conveni 23/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb el senyor Lluís Obiols Capdevila, que
actua en nom de Nerosport i de Taxis Obiols, mitjançant el qual es formalitzen els mutus
compromisos per a la creació del Centre de Bicicleta Tot Terreny (BTT) Sort – Baix Pallars
Sobirà,
Amb els vots a favor dels 7 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 Nerosport per a
formalitzar els mutus compromisos per a la creació del Centre BTT Sort – Baix 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.

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Llàtzer Sibís.

ENDESA DISTR. ELÈCTRICA SAU * TRASLLAT DE LÍNIA ELÈCTRICA AÈRIA
Exp. I-28/09 * Conveni 24/2009
Vist el conveni signat amb el Director de Zona de Lleida de l’empresa Endesa Distribución
Eléctrica SAU, mitjançant el qual es formalitza el trasllat d’una línia elèctrica aèria al nucli
urbà de Sort,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’obres de condicionar la signatura del conveni a
que es reculli que el pas de la carretera N-260 de la línia a traslladar s’efectuï per un pas de
serveis existent, i no amb un nou pas específic construït amb taupa pel cost que això
representaria en prohibir la Demarcació de Carreteres l’excavació de rases a cel obert,
Amb els vots a favor dels 8 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 Endesa
17

Distribución Eléctrica SAU, mitjançant el qual es formalitza el trasllat d’una línia
elèctrica aèria al nucli urbà de Sort, introduïda la condició de què el pas de la carretera
N-260 de la línia a traslladar s’efectuï per un pas de serveis existent.
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: Modificació article 86
Exp. U-13/08
Atès que el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort per a la modificació de l’article 86.4, redactat pels serveis tècnics municipals,
ha estat aprovat inicialment per l’Ajuntament en sessió de Ple de 21 de juliol de 2008, ha estat
exposat al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, i al Diari La Mañana de 22 d’agost de
2008, al BOP núm. 123 de 2 de setembre de 2008 i a la pàgina web municipal el 2 de setembre
de 2008 durant el termini d’un mes, sense que durant aquest període s’hagin presentat
al∙legacions,
Atès que el referit document de Modificació puntual ha estat aprovat inicialment per
l’Ajuntament en sessió de Ple de 4 de novembre de 2008,
Vist l’acord adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida en sessió de 22 de gener
de 2009, revisada el 3 de juny de 2009, de retornar a l’Ajuntament la documentació tramesa
fins que es certifiqui que s’ha donat compliment a allò que es disposa a l’article 10 del Decret
1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística, i es presenti un text refós
que incorpori determinades prescripcions,
Vist el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort per a la modificació de l’article 86.4, redactat pels serveis tècnics municipals,
que incorpora les prescripcions requerides per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida el
22 de gener de 2008 en redacció revisada el 3 de juny de 2009, i el document resum que es
prescriu a l’article 10.U del Decret llei 1/2007,
Vist el que es disposa a l’article 10.Dos del Decret llei 1/2007, als articles 78 i 83 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en
relació amb la tramitació de l’expedient, i a l’article 109 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort per a la modificació de l’article 86.4.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública per mitjans telemàtics que es
disposa a l’article 10.Dos del Decret llei 1/2007, conjuntament amb el document resum
annex.
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3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

07 Modificació puntual de l’ordenança municipal de circulació
Exp. G-20/09
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de modificar els articles 60 i 63 de
l’Ordenança municipal de circulació, amb la modificació proposada pel senyor Meneses de
tenir en compte la pràctica del piragüisme i l’ús de remolcs de piragües per part dels piragüistes
i dels seus clubs, amb el següent contingut:
Redacció actual:
Article 60: Les bicicletes, ciclomotors i motocicletes fins a 1.000 c.c. poden estacionar

excepcionalment en zones de vianants que tinguin com a mínim tres metres d'amplada
entre la façana i la vorera, quan als voltants no hi hagi un altre estacionament més
adequat. En aquest cas estacionaran seguint les següents indicacions:
a) Paral∙lelament a la vorera i el més a prop possible de la calçada però a prou
distància d'aquesta com per permetre obrir les portes dels vehicles estacionats.
b) A una distància superior a dos metres respecte dels passos de vianants, els
rebaixos habilitats per a discapacitats, els guals o qualsevol altra instal∙lació o
servei públic.
c) El trajecte des de la pujada de la vorera fins al lloc d'estacionament s'ha de fer
amb el motor parat, si n'hi ha.
d) Allà on hi hagi escossells, l'estacionament s'efectua dintre de l'espai delimitat per
les línies imaginàries que hi ha entre escossell i escossell.
Article 63: Es prohibeix l’estacionament en la via pública de qualsevol tipus de remolc,
semiremolc, caravana o similar, sigui amb finalitats comercials, habitatge, espectacle,
fira o qualsevol altra. L'Ajuntament pot expedir autoritzacions específiques i designar el
lloc i la durada de cada estacionament.
Redacció proposada:
Article 60: Les bicicletes, ciclomotors i motocicletes de cap cilindrada no podran ser
estacionats en cap cas en zones de vianants.
Article 63: Es prohibeix l’estacionament en la via pública de qualsevol tipus de remolc,
semiremolc, caravana, autocaravana o similar, sigui amb finalitats comercials,
d’habitatge, d’espectacle, de fira o qualsevol altra, a excepció dels remolcs de piragües
durant la temporada de pràctica del piragüisme, que si podran estacionar a la via
pública. L'Ajuntament pot expedir autoritzacions específiques i designar el lloc i la
durada de cada estacionament.
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 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar provisionalment les modificacions que s’especifiquen de l’Ordenança municipal
de circulació, que tindran el següent redactat:
Article 60: Les bicicletes, ciclomotors i motocicletes de cap cilindrada no podran ser
estacionats en cap cas en zones de vianants.
Article 63: Es prohibeix l’estacionament en la via pública de qualsevol tipus de remolc,
semiremolc, caravana, autocaravana o similar, sigui amb finalitats comercials,
d’habitatge, d’espectacle, de fira o qualsevol altra, a excepció dels remolcs de piragües
durant la temporada de pràctica del piragüisme, que si podran estacionar a la via
pública. L'Ajuntament pot expedir autoritzacions específiques i designar el lloc i la
durada de cada estacionament.
2. 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.
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.

08 Aprofitament de pastures 2009
Exp. M-8/08
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. PSO 23/09)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments de
pastures corresponents a l’any 2009 a la forest amb núm. d’elenc 124, anomenada “Bosc,
Plans i Pelaguda”, de Montardit de Dalt, l’objecte de la qual és la d’adjudicar un
aprofitament de pastures per a ús veïnal per licitació per a 40 caps de bestiar oví i 50 de
bestiar boví, amb una taxació base de 72,05 € i un preu índex de 90,06 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament al Sr. Joan Salvadó Sabarich l’aprofitament de pastures de
l’any 2009 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”, per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a la secció d’Ordenació i Gestió de
Recursos Forestals del DMH.
3. Facultar l’Alcalde de Sort per a fer totes les gestions i signar tots els documents i
fer totes les gestions que siguin necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

09 Suport a l’Àrea de caça controlada
Exp. I-42/09
Atès que en data 27 d’octubre de 2010 finalitza la declaració de Zona de Caça Controlada
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(ZCC) de Sort, Soriguera i Rialp, amb 23.079 hectàrees de superfície, establerta per la
Generalitat de Catalunya en data 11 d’octubre de 2000, i de la qual és titular i gestora la
Direcció General del Medi Natural en col∙laboració amb la Societat de Caçadors de Sort i
comarca.
Vista la sol∙licitud presentada per la Societat de Caçadors de Sort i comarca, representada en
aquest acte pel senyor Josep Joan Juanmartí Jové, major d’edat, amb NIF 40883230-V, de
renovació de la Zona de Caça Controlada (ZCC) de Sort, Soriguera i Rialp,
En atenció al fet contrastat que aquesta figura de protecció cinegètica afavoreix, en la seva
formulació i localització actual, la pràctica de la caça pels veïns del municipi i el control i
vigilància de la fauna de la zona,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Fer palès el suport de l’Ajuntament de Sort a la renovació de la declaració de la Zona
de Caça Controlada (ZCC) de Sort, Soriguera i Rialp, d’acord amb la petició
expressada en aquest sentit per la Societat de Caçadors de Sort i comarca.
2. Emplaçar a la Societat de Caçadors de Sort i comarca a una trobada en un futur
immediat per tal de posar en comú les diferents qüestions que es plantegen al voltant de
la pràctica d’aquest esport en el municipi 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’aquests acords.

10 Canvis d’obres incloses al PUOSC
Exp. F-37/07
L’Alcalde proposa deixar aquest punt pendent per a una propera sessió, atès que cal demanar
més canvis que els tractats per la Comissió informativa d’hisenda en la reunió prèvia al Ple. Els
assistents acorden per assentiment deixar aquest punt pendent de tractar en una propera sessió.

11 Adhesió al Grup d’Acció Local Pallars-Ribagorça
Exp. I-26/09
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, d’autoritzar l’adhesió del territori
del municipi de Sort a l’àmbit d’actuació del Grup d’Acció Local del Consorci Leader PallarsRibagorça,
Vist el Decret de l’Alcaldia de 13 de maig de 2009 que autoritza la referida adhesió, per
urgència, resolució que ha de ser ratificada pel Ple,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Ratificar expressament el Decret de l’Alcaldia d’autorització de l’adhesió del territori
del municipi de Sort a l’àmbit d’actuació del Grup d’Acció Local del Consorci Leader
Pallars-Ribagorça.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

12 Adhesió a la Xarxa de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran
Exp. I-11/08
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura d’adherir el municipi de Sort a
l’Associació de Museus i Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran, promoguda per
l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) i constituïda
jurídicament el juliol de 2008 amb la finalitat de recolzar la tasca que desenvolupen els museus
i els equipaments patrimonials dels esmentats territoris, visibilitzar-los i coordinar-los
territorialment, i d’aprovar els Estatuts de la referida Associació,
Atès que el Ple de la Corporació municipal de Sort va aprovar inicialment, en sessió d’ 11
d’abril de 2008, la constitució de la referida Associació i els seus Estatuts, que l’edicte
corresponent ha estat publicat al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al web municipal, al
Diari La Mañana de 15.5.2008 i al BOP núm. 75 de 27.5.2008, sense que durant el termini
d’exposició de 30 dies hàbils s’hagi produït cap al∙legació,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en la matèria (art. 201 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals i
disposicions concordants),
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament l’adhesió del municipi de Sort a l’Associació de Museus i
Equipaments Patrimonials de l’Alt Pirineu i Aran.
2. Aprovar definitivament els Estatuts de l’esmentada Associació.
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.

13 Modificació de la finca cedida per a la Casa-caserna de la Guàrdia Civil
Exp. M-9/03.2
Vist l’expedient instruït per l’Ajuntament per a la cessió a la Gerència d’Infraestructures i
Equipaments de la Seguretat de l’Estat del Ministeri de l’Interior d’un terreny apte per a la
construcció de la nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil a Sort,
Atès que, a l’expedient instruït, el terreny a cedir el constitueix una finca de nova
immatriculació al Registre de la Propietat de Sort de 1.709,00 m2 de superfície, per agrupació
de dos porcions, una de 1.340,00 m2 de superfície a segregar de la finca anomenada Peralada i
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l’altra de 369,00 m2 de superfície a segregar de la finca anomenada Forn de Gis, ambdós de
titularitat municipal,
Atès que de l’estudi geotècnic del terreny, necessari per a la redacció del projecte executiu de la
Casa-caserna, se’n desprèn que la ubicació inicialment prevista no és vàlida, per la qual cosa
els tècnics han recomanat desplaçar l’emplaçament previst per a la construcció,
Atès que el nou emplaçament previst al projecte constructiu de la Casa-caserna està inclòs
íntegrament a la finca anomenada Peralada, per la qual cosa el terreny a cedir al Ministeri de
l’Interior no requereix la segregació de dos porcions de dos finques diferents i la seva posterior
agrupació, sinó tan sols la segregació d’una única porció de 1.709,00 m2 de la finca Peralada i
la seva constitució en nova finca,
Atès que l’expedient instruït per l’Ajuntament, en el qual consta l’informe favorable de la
Direcció General d’Admnistració Local, és per a la cessió d’un terreny amb la mateixa
superfície total de 1.709,00 m2, amb la mateixa destinació assenyalada i el mateix valor per
metre quadrat i total,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de modificar l’acord adoptat pel
Ple de la Corporació municipal de Sort en sessió de 11 d’abril de 2008, d’Aprovar
definitivament la cessió gratuïta a la Gerència d’Infraestructures i Equipaments de la
Seguretat de l’Estat de la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil del Ministeri de
l’Interior, en els termes previstos als articles 49 i 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, d’un terreny de 1.709,00 m2
de superfície total, que corresponen a una porció de 1.340,00 m2 de la finca anomenada
Peralada i una porció de 369,00 m2 de la finca anomenada Forn de Gis, totes dos situades
al carrer de Joaquim Sostres, núm. 9, de Sort, amb referències cadastrals respectivament
6074005CG4967S0001ZO i 6474007CG4967S001HO, destinat a la construcció de la nova
Casa-caserna de la Guàrdia Civil, amb les condicions de destinació i reversió expressades a
l’article 50 esmentat, i explícitament que si el bé no es destina a la finalitat prevista en el
termini de cinc anys i no es manté la destinació durant el termini de trenta anys següents n’hi
haurà prou amb l’acta notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la
reversió produeixi els seus efectes, suprimint l’esment a la porció de finca de 369,00 m2 de la
finca anomenada Forn de Gis,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Modificar l’acord adoptat pel Ple de la Corporació municipal de Sort en sessió de 11
d’abril de 2008, que quedarà amb la següent redacció:
Aprovar definitivament la cessió gratuïta a la Gerència d’Infraestructures i
Equipaments de la Seguretat de l’Estat de la Direcció General de la Policia i la
Guàrdia Civil del Ministeri de l’Interior, en els termes previstos als articles 49 i
50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, d’una porció de 1.709,00 m2 de superfície de la finca
anomenada Peralada, situada al carrer de Joaquim Sostres, núm. 9, de Sort, amb
referència cadastral 6074005CG4967S0001ZO, destinada a la construcció de la
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nova Casa-caserna de la Guàrdia Civil, amb les condicions de destinació i
reversió expressades a l’article 50 esmentat, i explícitament que si el bé no es
destina a la finalitat prevista en el termini de cinc anys i no es manté la
destinació durant el termini de trenta anys següents n’hi haurà prou amb l’acta
notarial de constatació de fets, notificada en forma legal, perquè la reversió
produeixi els seus efectes.
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’escriptura corresponent.

14 Declaració de l’antiga presó de dones com a BCIL
Exp. S-3/09
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura, d’iniciar la declaració de l’antiga
presó de dones de la Plaça de Sant Eloi com a Bé Cultural d’Interès Local, amb la finalitat de
protegir aquest element històric que es conserva intacte des del període de la II Guerra Mundial
de forma que pugui constituir un conjunt amb l’antiga presó d’homes situada al seu costat,
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,
Amb 7 vots a favor, dels senyors, López, Eduard Faurat, Anglada, Bretcha, Colom, Lluís i
Meneses, i 1 en contra, del senyor Sibís, dels 8 membres presents del total d’11 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Encarregar a un tècnic competent en la matèria la redacció d’un informe tècnic de
l’antiga presó de dones de la Plaça de Sant Eloi 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, i expressament l’escriptura corresponent.

15 Compte General de 2007
Exp. F-20/09

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/07
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/07 de diverses partides del pressupost de despeses de
2007 fent aplicació de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de
partides d'ingressos, que proposa l'Alcaldia, amb l'informe previ d’Intervenció, que presenta les
següents modificacions de previsions i de crèdits:
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AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS

DESPESES

Concepte
282
31110
31140
31180
31190
31230
420
451
521
720
730
750
760
780

Import
105.510,00
13.930,00
16.420,00
1.441,00
4.887,00
2.347,00
108.032,00
167.685,00
3.119,00
586.650,00
46.798,00
77.392,00
69.935,00
10.460,00

TOTAL

1.214.606,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Funcional Econòmica
0
310
0
912
1
110
1
130
1
131
1
210
1
220
1
226
1
230
2
200
3
160
4
601
4
631
41
411
42
210
42
220
43
210
43
220
44
210
44
220
451
210
452
210
452
220
452
480
454
480
46
220
5
210
5
220
TOTAL

Import
13.410,00
30.221,00
19.800,00
180.880,00
2.470,00
78.930,00
27.490,00
20.560,00
6.650,00
1.220,00
85.800,00
46.670,00
291.680,00
7.190,00
810,00
6.650,00
1.350,00
5.580,00
4.190,00
19.580,00
11.180,00
11.300,00
25.195,00
26.770,00
283.990,00
970,00
1.320,00
2.750,00
1.214.606,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Vist l'informe favorable d'Intervenció i la documentació que consta en l'expedient, i atès que el
Ple està constituït en Comissió Especial de Comptes,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/07, fent aplicació
de menors despeses de partides de despeses i de majors ingressos de partides
d'ingressos.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies,
durant els quals i 8 dies més es podran presentar al�legacions. Cas que no se'n
presenti cap, l'aprovació quedarà elevada a definitiva 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.
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COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI DE 2007
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2007 corresponent a l'Ajuntament de
Sort i al Patronats Municipal "Torrentill" i de la Llar d'Infants, formulada per l'Alcalde,
informada pel secretari-interventor i aprovada per Decret de l'Alcaldia de 28 d’abril de 2009, i
el compte general del expressat pressupost, que consta dels balanços de situació, els comptes de
resultats, els estats de la liquidació dels pressupostos de despeses i d'ingressos, els estats
demostratius de pressupostos tancats, i els estats del romanent de tresoreria i els pressupostaris,
que presenten el següents resums:
AJUNTAMENT DE SORT
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007
DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
9
TO TAL

CRÈDIT.IN IC.
665.000,00
412.000,00
14.000,00
348.000,00
2.115.000,00
105.000,00
3.659.000,00

€
€
€
€
€
€
€

MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
288.950,00 €
953.950,00 €
953.583,9 8 €
225.725,00 €
637.725,00 €
608.313,4 9 €
13.410,00 €
27.410,00 €
27.408,5 3 €
317.950,00 €
665.950,00 €
587.099,5 3 €
338.350,00 €
2 .453.350,00 €
2.445.379,0 9 €
30.221,00 €
135.221,00 €
80.220,0 5 €
1.214.6 06,00 €
4 .873.606,00 €
4.702.004,6 7 €

PEND.PAG.
0,0 0 €
36.432,5 9 €
0,0 0 €
0,0 0 €
212.754,0 3 €
0,0 0 €
249.186,6 2 €

INGRESSOS
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
9
Total

PREV. INIC
419.500,00
185.000,00
370.000,00
287.000,00
178.500,00
150.000,00
2.067.000,00
2.000,00
3.659.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

MODIFICAC.
PREV. DEFIN.
0,00 €
419.500,00 €
105.510,00 €
290.510,00 €
39.025,00 €
409.025,00 €
275.717,00 €
562.717,00 €
3.119,00 €
181.619,00 €
0,00 €
150.000,00 €
791.235,00 € 2.858.235,00 €
0,00 €
2.000,00 €
1.214.606,00 € 4.873.606,00 €

DRETS REC.
PEND. COBR.
366.844,26 €
0,00 €
290.519,25 €
0,00 €
220.699,01 €
109.352,25 €
545.718,47 €
0,00 €
13.344,17 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
3.297.596,50 €
554.175,16 €
0,00 €
0,00 €
4.734.721,66 €
663.527,41 €

COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d’aplicació
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70.490,73
620.126,67
0,00
273.676,43

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

4.734.662,95
4.702.004,67
0,00
32.658,28

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

1.009.960,17
1.004.257,67
784.327,65
328.853,31
461.176,84

BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
GUANYS DE L’EXERCICI

8.605.748,39
6.128.502,70
2.477.245,69

COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

2.578.224,05
- 119.746,37
9.813,46
8.954,55
2.477.245,69

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS PEND.PAG.
1
25.000,00 €
0,00 €
25.000,00 €
0,00 €
0,00 €
2
174.000,00 €
0,00 €
174.000,00 €
97.187,46 € 35.039,11 €
3
1.000,00 €
0,00 €
1.000,00 €
0,00 €
0,00 €
4
200,00 €
0,00 €
200,00 €
0,00 €
0,00 €
200.200,00 €
0,00 €
200.200,00 €
97.187,46 € 35.039,11 €
TOTAL
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INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

50.050,00
150.100,00
50,00
200.200,00

MODIFICAC.

0,00
0,00
0,00
0,00

PREV. DEFIN.

DRETS REC.

50.050,00
150.100,00
50,00
200.200,00

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

21.798,00
141.466,18
0,00
163.264,18

PEND. COBR.

0,00
88.454,84
0,00
88.454,84

0,00
22.740,32
0,00
0,00

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

163.264,18
97.187,46
0
66.076,72

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

940.503,80
235.978,72
28.913,75
629.766,66
103.672,17

V)
BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
GUANYS DE L’EXERCICI

421.255,64
418.838,18
2.417,46

VI)
COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici
b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Resultats d’exercicis anteriors
RESULTATS DE L’EXERCICI

2.417,46
0,00
0,00
0,00
2.417,46

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
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I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2007

DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
150.000,00
18.000,00
168.000,00
167.563,14
2
35.000,00
500,00
35.500,00
18.791,67
TOTAL
185.000,00
18.500,00
203.500,00
186.354,81

PEND.PAG.
0,00
0,00
0,00

INGRESSOS
CAP.
4
7
TOTALS

PREV. INIC
170.000,00
15.000,00
185.000,00

MODIFICAC.
PREV. DEFIN.
0,00
170.000,00
18.500,00
33.500,00
18.500,00
203.500,00

DRETS REC.
PEND. COBR.
78.492,10
0,00
107.183,75
0,00
185.675,85
0,00

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

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

0,00
3.512,26
0,00
0,00

185.675,85
186.354,81
0,00
-678,96

IV)
ESTAT DE ROMANENT DE TRESORERIA
a) Deutors pendents de cobrar
b) Creditors pendents de pagament
c) Fons líquids a la tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA AJUSTAT

0,00
3.512,26
7.672,94
4.160,68

VII) BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
PÈRDUA EXERCICI

9.656,28
-98.206,43
-107.862,71

VIII) COMPTE DE RESULTATS
a) Resultats corrents de l’exercici

-107.862,71
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b) Resultats extraordinaris
c) Resultats de la cartera de valors
d) Modificacions de drets i obligacions
RESULTATS DE L’EXERCICI

0,00
0,00
0,00
-107.862,71

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
TOTALS ACTIU

AJUNTAM EN T
P.M . TO RRENTILL
P.M . LLAR INFANTS
TOTAL
TOTALS PASSIU
AJUNTAM EN T
P.M . TO RRENTILL
P.M . LLAR INFANTS
TOTAL
B ENEFICI TOTAL DE L'E XERCICI

8.605.748,39
421.255,64
9.656,28
9.036.660,31
6.128.502,70
418.838,18
-98.206,43
6.449.134,45
2.587.525,86

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. TOR RENTILL
P.M. LLAR INFANTS
ROM ANEN T DE TRESORERIA TOTA L

32.6 58,28
66.0 76,72
-6 78,96
98.0 56,04

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. TOR RENTILL
P.M. LLAR INFANTS
ROM ANEN T DE TRESORERIA TOTA L

461.1 76,84
106.7 66,66
4.1 60,94
572.1 04,44

A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, i atès que el Ple està constituït en Comissió
Especial de Comptes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de l'aprovació de la liquidació dels Pressupostos de l'exercici de
2007 corresponents a l'Ajuntament de Sort i als Patronats Municipals "Torrentill" i de la
Llar d'Infants.
2. Emetre dictamen favorable com a Comissió Especial de Comptes dels documents
presentats.
3. Aprovar inicialment en els termes i efectes previstos en la Llei d'hisendes locals els
Comptes generals de l'exercici de 2007 corresponents a l'Ajuntament de Sort i dels
Patronats Municipals "Torrentill" i de la Llar d'Infants.
4. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals i 8 dies més es podran presentar al�legacions. Cas que no se'n presenti cap, l'aprovació
quedarà elevada a definitiva sense necessitat d'adoptar cap més acord.
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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.

16 Pressupost de 2009
Exp. F-78/08
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2009 de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals Torrentill i de la
Llar d’Infants, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

462.000,00 €
60.000,00 €
260.000,00 €
612.000,00 €
157.000,00 €
60.000,00 €
1.630.000,00 €
1.101.000,00 €
______________
TOTALS 4.242.000,00 €

DESPESES
966.000,00 €
608.000,00 €
25.000,00 €
568.000,00 €
2.010.000,00 €
65.000,00 €
______________
4.242.000,00 €

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 9

25.000,00 €
100.100,00 €
100,00 €
______________
TOTALS
125.200,00 €

DESPESES
25.000,00 €
99.000,00 €
1.000,00 €
200,00 €
______________
125.200,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2

DESPESES
230.000,00 €
30.000,00 €
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Capítol 4
Capítol 7

175.000,00 €
85.000,00 €
______________
TOTALS
260.000,00 €

_____________
260.000,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS

DESPESES

112.000,00 €

110.000,00 €

Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar el Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació
de llocs de treball per a l'exercici de 2009 de l’Ajuntament de Sort i dels Patronats
Municipals "Torrentill" i de la Llar d’Infants.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions.
3. Considerar elevat a definitiu l'acord d'aprovació sense necessitat d'adoptar-ne cap més, si
durant l′esmentat termini no es produeixen reclamacions.
4. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

17 Novació de l’arrendament de la 1a planta de la Casa Consistorial al DAAR
Exp. M-1/09
Vista l’oferta de novació de l’arrendament al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAAR) de la Generalitat de Catalunya d’un local municipal situat a la Casa
Consistorial, 153,54 m2 a la planta primera i 16,00 m2 a la planta segona,
Vist l’escrit de la Direcció de Serveis del DAAR, mitjançant el qual es comunica l’acceptació
de les condicions de novació proposades, que ha de ser aprovada pel Ple,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, d’aprovar la novació en les condicions
proposades i acceptades pel DAAR,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la novació de l’arrendament al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural (DAAR) de la Generalitat de Catalunya d’un local municipal situat a la Casa
Consistorial, 153,54 m2 a la planta primera i 16,00 m2 a la planta segona.
2. Notificar aquest acord a la Direcció de Serveis del DAAR.
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3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

18 Moció relativa a la Participació local en els ingressos de l’Estat
Exp. G-1/09
Vista la Moció relativa a la Participació local en els ingressos de l’Estat, proposada per
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per la crònica manca de concreció del procés
de descentralització i de definició dels serveis a prestar pels tres nivells de l’administració
pública, central, autonòmica i local, que ha penalitzat els governs locals, els quals s’han vist
obligats a consolidar un ampli ventall d’activitats i de serveis a la ciutadania sense el
recolzament econòmic necessari per a fer-ne front,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Exigir al Govern de l’Estat que durant l’exercici de 2009 es mantingui com a mínim una
quota igual a la corresponent a l’exercici de 2008 en concepte de participació municipal en
els tributs de l’Estat.
2. Sol∙licitar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya una reforma integral del
sistema de finançament dels governs locals que contempli el nivell real de prestació de
serveis públics, garanteixi el compliment del principi de suficiència financera i acabi amb el
model seguit fins ara, consistent en la transferència indiscriminada i compulsiva de
competències sense la correlativa injecció dels recursos necessaris per a fer-ne front.
3. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, als grups parlamentris del
Congrés dels Diputats i del Senat, així com als Diputats del Parlament de Catalunya, al
Departament de Governació i Administracions Públiques i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
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.

19 Manifest en defensa dels impositors de seccions de crèdit de cooperatives catalanes
Exp. G-1/09
L’Alcalde proposa deixar aquest punt pendent per a una propera sessió, per manca
d’informació sobre aquest assumpte at`pes que a tota la comarca no existeix cap cooperativa
amb secció de crèdit. Els assistents acorden per assentiment deixar aquest punt pendent de
tractar en una propera sessió.

20 Assumptes de tràmit i administratius
FESTES LOCALS LABORALS PER A L’ANY 2010
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Exp. S-52/09
Vista l'Ordre TRE/278/2009, de 7 de maig, de la Consellera de Treball de la Generalitat, per la
qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2010, que disposa que la
Consellera fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Proposar a la Consellera de Treball la fixació com a festes locals per a 2010 a tot el
municipi de Sort dels següents dies:
� 16 de febrer (Dimarts de Carnaval),
� 19 de març (Sant Josep).
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUPLENT
Exp. I-39/09
Vist l’escrit de 29.4.2009 (registre 1509 de 2.6.2009) de la Secretaria de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el que es notifica la propera expiració del
termini per al que va ser nomenat l’actual Jutge de Pau suplent de Sort, per la qual cosa cal
procedir a la designació per a un nou termini de 4 anys d’acord amb el que es disposa als
articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau,
A proposta del Grup municipal de CiU, i atès el que es disposa a la legislació vigent en la
matèria, i especialment els articles 101 i següents de la Llei orgànica del poder judicial i 5 del
Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar l’expedient per a la designació del Jutge de Pau titular de Sort per a un nou
període de 4 anys, i efectuar la corresponent convocatòria pública.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública, mitjançant Edictes publicats
durant 20 dies hàbils al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial
de la Província i a un diari de màxima difusió a la província.
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.

CREACIÓ DEL CONSORCI SUPRAMUNICIPAL DE LLARS D’INFANTS
Exp. S-60/09
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Atès que la Llar d’Infants municipal de Sort té una matrícula de 66 nens per al curs 2009-10,
entre els quals hi ha nens residents als municipis de Rialp, Soriguera i Baix Pallars,
Atesa l’existència del Fons de cooperació local de Catalunya, per a la distribució als
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, el tram
supramunicipal del qual corresponent a l’exercici de 2009 té un import de 9.502,45 € i ha de
ser destinat al finançament de la prestació supramunicipal de serveis,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda, de crear un Consorci
supramunicipal de Llars d’Infants amb altres ajuntaments de la comarca, especialment el de
Rialp, que disposa d’una Llar d’Infants amb les mateixes necessitats de la de Sort, i els de
Soriguera i Baix Pallars, amb nens que assisteixen a les Llars d’Infants de Sort i de Rialp,
per tal de compartir sistemes de gestió i despeses,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar l’expedient per a la creació del Consorci supramunicipal de Llars d’Infants.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE SERVEIS FÚNEBRES
Exp. F-71/08
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda de modificar l’epígraf 3r de l’article
6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per la prestació de
serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter
local, amb el següent contingut:
Redacció actual:
EPÍGRAF TERCER. VENDA DE SEPULTURES I TERRENYS
1.
2.
3.
4.
5.

Venda de n ínxol de 1a o 4a p lanta
Venda de n ínxol de 2a o 3a p lanta
Venda de terreny per a panteó o làpida (m 2 )
T raspàs a parents en 1r grau
La resta de tras passos

605,50
684,10
70,20
5,65
22,60

€
€
€
€
€

Redacció proposada:
EPÍGRAF TERCER. VENDA DE SEPULTURES I TERRENYS
1.
2.
3.
4.
5.

Venda de n ínxol de 1a o 4a p lanta
Venda de n ínxol de 2a o 3a p lanta
Venda de terreny per a panteó o làpida (m 2 )
T raspàs a parents en 1r grau
La resta de tras passos
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750,00
830,00
70,00
6,00
23,00

€
€
€
€
€

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 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment les modificacions que s’especifiquen a l’epígraf 3r de
l’article 6, Quota tributària, de l’Ordenança fiscal núm. 11, reguladora de la taxa per
la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local, que tindran el següent redactat:
EPÍGRAF TERCER. VENDA DE SEPULTURES I TERRENYS
1.
2.
3.
4.
5.

Venda de n ínxol de 1a o 4a p lanta
Venda de n ínxol de 2a o 3a p lanta
Venda de terreny per a panteó o làpida (m 2 )
T raspàs a parents en 1r grau
La resta de tras passos

750,00
830,00
70,00
6,00
23,00

€
€
€
€
€

2. 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.
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.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES A ALTRON
Exp. U-7/09
Vist el document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament al nucli d’Altron, redactat pels serveis tècnics municipals, i l’Informe ambiental
preliminar de la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament al nucli d’Altron,
redactat per Mònica Vázquez Solé i Mariona Lloret Capdevila, enginyera tècnica forestal,
per encàrrec de l’Ajuntament,
Vist el que es disposa a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document de Text refós i l’Informe ambiental preliminar de la
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament al nucli d’Altron.
2. Sol∙licitar els informes prescrits a l’article 48 del Decret legislatiu 1/2005 a les
administracions que s’hi indiquen.
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21 Precs i preguntes
L’Alcalde informa al Ple que el proper dijous tindrà lloc la inauguració de l’Escorxador
industrial, objecte d’obres de millora i adequació a la normativa sanitària vigent, acte al qual
serà present l’Hble. senyor Joaquim Llena, Conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural.
L’Alcalde informa al Ple que el proper dijous també tindrà lloc la visita de l’Hble senyor
Joan Saura, Conseller d’Interior, que inaugurarà l’exposició “Visados para la libertad.
Diplomáticos españoles ante el Holocausto”.
L’Alcalde informa al Ple que està en exposició al públic als taulers d’anuncis municipals i a
la pàgina web la proposta de la rotonda de connexió de les carreteres C-13 i LV-5223 i del
carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, per tal que tots els interessats puguin examinar-la.
El senyor Bretcha informa al Ple que el servei de rehabilitació de Sort, que depèn de
l’Hospital de Tremp, fa uns cursos per a millorar l’esquena a la sala petita del CAP, que ha
resultat petita per l’èxit que han tingut, per la qual cosa s’estan fent gestions amb l’Hospital
per fer-los a la sala del Poliesportiu.
El senyor Bretcha informa al Ple que els propers dies 13 i 14 de juliol el Servei Català de la
Salut (CatSalut) portarà a Sort un mamògraf, i el dia 15 a Esterri d’Àneu, per fer proves per
a la prevenció del càncer de mama, per a la qual cosa s’ha convocat a les dones de les edats
adequades i es reservarà tot l’aparcament del CAP.

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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