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

14 de novembre de 2008
de 2200 h a 2310 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-30/08
Ple 08/5

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

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

(Arriba al punt 5)

secretari

Excusen la seva absència
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Marc Faurat Rafel

2n tinent d’Alcalde

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
13
14

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 a c/ Neroses
Text refós del Pla Especial de la Planta de transferència de RSU
Modificació de taxes per a l’any 2009
Adopció de la bandera municipal
Precarietat d’obres a zona d’influència de la Carretera LV-5222 a Enviny
Al·legacions al projecte de millora de la carretera Sort-Esterri d’Àneu
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l’Alcaldia
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 4 de novembre de 2008, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-15/08
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, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Núm
Data
173/08
01/09

Expedient
S-59/08

174/08
08/09

U-19/04

175/08
08/09

U-19/08

176/08
17/09

A-19/08

177/08
17/09

O-73/03

178/08
18/09

F-40/06

179/08
19/09

A-33/08

180/08
22/09

U-18/08

181/08
26/09

O-69/08

182/08
29/09

S-60/08

183/08
06/10

O-67/08

184/08
06/10

O-66/08

185/08
06/10

O-61/08

186/08
06/10

O-62/08

Assumpte
Accepta la delegació de la prestació del consentiment matrimonial entre
Jordi Casanovas Abril i Erika Yamilet Castillo Cuevas
Llicència de parcel∙lació a Maria Lluís Font per segregar una porció de la
finca Paller i era de casa Jordi, a Pujalt
Llicència de parcel∙lació a Immobiliària de Caregue SL per segregar una
porció de la finca Casa, pati i hort de la Ribera, a Montardit de Baix
Autorització de ruta 4x4 a Moto Club Mollet, per ruta Tosal de PamanoSerra de Rei-Llessui, XXII Excursió Trail Mollet Andorra
Pròrroga de llicència d’obres a Prat de Sant Pere SL, per a construir 2
habitatges bifamiliars al Prat de Sant Pere de Montardit de Baix
Accepta a Frinovo SL la cessió de crèdit de 2 factures de la remodelació
de l’Escola de Piragüisme a favor de la Caixa
Llicència d’activitat al Dept. d’Educació de la Generalitat, per a Centre
d’Ensenyament infantil i Primari al C/ Escoles, 10
Llicència de divisió horitzontal a Magí Cases Tomàs, per a 14 entitats i
elements comuns a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 35
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris Edif. Gerber, per a reparació de
llosat a C/ Estanys de Pallars, 9
Delega al Jutge de Pau la prestació del consentiment matrimonial entre
Manuel Gallart Cuesta i Olga Susana Racines Navarrete
Llicència d’obres a Eugeni Capdevila Prat, per a col∙locació de canonada
de desguàs a Paller de casa Marxant, de Bressui
Llicència d’obres a Neopic SL, per a moviment de terres a Urbanització
Borda de Paisan, 8-1.A
Llicència d’obres a Tarmir SCP, per a rejuntar una façana de pedra a Ca
l’Anton, de Pujalt
Llicència d’obres a Maria Bullich Guillem, per a reforma de bany a Av.
Diputació, 11
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187/08
06/10

O-64/08

188/08
13/10

U-20/08

189/08
16/10

O-4/06

190/08
20/10

O-56/08

191/08
21/10

O-50/08

192/08
21/10

O-81/08

193/08
21/10

O-58/08

194/08
23/10

O-20/06

195/08
23/10

O-41/05

196/08
23/10

O-60/08

197/08
23/10

O-134/05

198/08
24/10

A-15/08

199/08
24/10

O-70/08

200/08
24/10

O-68/08

201/08
27/10

O-83/08

202/08
28/10

O-34/07

203/08
29/10

A-6/08

204/08
30/10

O-22/08

205/08
30/10

A-16/08

206/08
31/10

A-42/08

207/08
31/10

A-42/08

208/08
31/10

A-42/08

209/08
31/10

A-42/08

Llicència d’obres a Antoni Azamar Saurat, per a reforma interior de local
a Plaça de Santa Anna, 1
Llicència de parcel∙lació a Incasol per agrupar 4 finques i posterior divisió
en 2 finques al carrer del Raval, 16 - 24
Llicència de primera ocupació a Promocions Cisplà SL, per a edifici de
36 habitatges i 45 aparcaments a C/ Constitució, 15-17
Llicència d’obres a Josep Esteve Vidal Escoll, per a arranjament de
façana i llosat a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 6
Llicència d’obres a Rosendo Millet Mateu, per a distribució de planta
soterrani a C/ Torrent de Pietat, 17
Llicència d’obres a Mercè Ramentol Terradas i 1, per a sanejament de
cuina i instal.lar parquet a C/ Raval, 38
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Paller de Sibília, per a
rejuntar parets de pedra a Paller de Sibília, d’Olp
Llicència de primera ocupació a David Dalmau Lobo, per a habitatge
unifamiliar aïllat a Urbanització Borda de Paisan, 6-6
Llicència de primera ocupació a Besant Sl, per a estació de servei, rentat
de cotxes i botiga a Polígon Industrial, A-2, A-3 i A-4
Llicència d’obres a Gabriel Lamora Pons, per a construir edifici
plurifamiliar entre mitgeres amb 3 habitatges i local, a C/ Raval, 8
Llicència d’obres a Incasol, per a modificació de llicència d’obres per 14
habitatges, 2 locals i 1 traster al C/ Raval, 16 i 24
Llicència d’activitat a El Bon Pallarès SL, per a traspàs de titularitat de
restaurant a Av. Generalitat, 25
Llicència d’obres a Agrària i Ramadera del Pallars SCCL, per a
construcció d’un centre de serveis agraris a Pla de les Lleres, a la Bastida
Llicència d’obres a Jordi Casanovas Abril, per a reparació de llosat a C/
Major, Casa Junguiny, d’Altron
Autoritza l’obra municipal de consolidació i neteja de l’entorn del Forn de
Calç del Camí de Triago
Autoritza a Arsa Sort SL la pròrroga de llicència d’obres per a
construcció de 20 apartaments a Av. Generalitat, 19
Autoritza a Alumnes de 4t d'ESO una ocupació de la via pública per
venda de castanyes als Porxos de Burrella
Llicència d’obres a Esther Olivart Plans, per a reforma interior d’un local
a Av. Comtes de Pallars, 24
Llicència d’activitat a Esther Olivart Plans, per a botiga de venda de
mobles a Av. Comtes de Pallars, 24
Llicència d’activitat a Rabasa Turístic SL, per a línia de transport escolar
Llessui-Seurí-Bernui-Altron-la Bastida-CEIP/IES de Sort
Llicència d’activitat a Josep Camp Nus, per a línia de transport escolar
Llarvén-Montardit de Dalt-Bressui-CEIP/IES de Sort
Llicència d’activitat a Lluís Obiols Capdevila, per a línia de transport
escolar Pujalt-CEIP/IES de Sort
Llicència d’activitat a Percot SL, per a línia de transport escolar PujaltOlp-CEIP/IES de Sort
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210/08
03/11

A-47/07

211/08
03/11

O-84/08

212/08
04/11

O-73/08

213/08
04/11

O-80/08

214/08
07/11

U-6/08

215/08
07/11

S-60/02

216/08
07/11

O-63/08

Llicència d’activitat a Serveis Publicitaris del Pirineu SL, per a copisteria
a C/ Major, 64
Llicència d’obres a Pilar Prilló Sabaté, per a enderroc d’una coberta a
Casa Simon, d’Enviny
Llicència d’obres a Antoni Peiron Sánchez, per a pintar façana d’un
edifici a C/ Bonaventura Terrado, 20
Llicència d’obres a Juana Pujol Perebort, per a canvi de finestres a Av.
Diputació, 20
Ordena a Sanpo Cardós la finalització d’obres d’instal∙lació de línia
elèctrica a la Bastida per perill, o s’obrirà expedient sancionador
Ordena retornar l’expedient de matrimoni civil Fernández – Yanzi per
incompareixença dels interessats
Llicència d’obres a Anna M. Solé Pon, per a reforma de cuina a Ptge.
Riuet, 3

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 173/08 a 216/08, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació expressa, cap d’entre els 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 12 de setembre de 2008
�
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova el certificat núm. 1 de la separata 1 de l’obra de Construcció d’una piscina
coberta a Sort, inclosa al PUOSC amb el núm. 2007/843, amb import de 333.216,96 €.
S’aprova el certificat núm. 1 i únic de l’obra d’Urbanització al nucli de Llarvén, inclosa
al PUOSC amb el núm. 2007/845, amb un import certificat de 50.375,93 €.
S’aprova el certificat núm. 1 i únic de l’obra de Nova captació d’aigua a Pujalt, amb un
import certificat de 143.037,05 €.
S’aprova el certificat núm. 1 i únic de l’obra de Nova captació d’aigua a Llarvén, amb
un import certificat de 188.635,93 €.
S’aprova la separata núm. 1 de l’obra de Rehabilitació del Museu de les Papallones de
Pujalt, amb un import de separata de 75.618.29 €.

Junta de Govern de 26 de setembre de 2008
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la documentació tècnica de les Actuacions d’estalvi i eficiència energètica a
Sort, amb un import total de 66.955,20 € i sol∙licitar un ajut a l’ICAEN.
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�

S’adjudica a Alfons Garcia Dolsa la redacció del projecte de museografia del Museu de
les Papallones de Pujalt, per import de 32.219,00 €.

Junta de Govern de 10 d’octubre de 2008
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
Es sol∙licita a l’Institut de Desenvolupament de l’Alt Pirineu un ajut de 4.000,00 € per a
la Recuperació del retaule d’Enviny.
S’accepta l’ajut de 15.537,00 € atorgat per l’Institut Català de les Dones per a projectes
del Pla de Dones 2008.
S’aprova el certificat núm. 1 i únic de l’obra Reforma de l’escorxador i adequació a la
normativa, inclosa al PUOSC amb el núm. 2007/1395, amb un import de 284.362,42 €.

Junta de Govern de 24 d’octubre de 2008
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova l’execució directa de les obres de Condicionament i divulgació del forn de calç
de Triago, amb un import de 29.869,11 €.
S’aprova la memòria de les obres de Millora de les instal∙lacions de l‘Arxiu Comarcal, i
adjudicar la instal∙lació de calefacció, de 103.020,00 €, a Joan Antoni Conesa.
S’accepta la subvenció i normativa del PUOS/2009 per a l’obra Urbanització a Altron,
amb import d’execució de 86.487,95 €, i executar-la per administració.
Es sol∙licita a la Direcció General d’Acció Cívica un ajut de 324.284,79 € per a la
Construcció d’un Casal de Gent Gran, 4a fase.

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

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2008/4, amb un import total de 266.761,22 €,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que
al pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2008/4.
En aquest punt s’incorpora al Ple la senyora Rosa Anglada.
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05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
BONET TRAINING SL * TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
Exp. I-44/08 * Conveni 33/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb Bonet Consulting SL, i en el seu nom i representació
amb el senyor Abel Bonet Dolcet, mitjançant el qual es formalitzen actuacions de formació i
seguiment de les obligacions relatives al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades
de caràcter personal i al seu desenvolupament reglamentari,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’entitat Bonet
Consulting SL per a formalitzar el desenvolupament d’actuacions de formació i
seguiment de les obligacions relatives al compliment de la Llei Orgànica de Protecció
de Dades de caràcter personal i al seu desenvolupament reglamentari.
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 – ALBA RUIZ SEMINO * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-26/08 * Conveni 34/2008
Vist el conveni signat el 19.9.2008 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Alba Ruiz Semino, 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 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, l’IES de Sort i
Alba Ruiz Semino per a la formació pràctica d’aquesta en centres de treball.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

ASSOCIACIÓ LA BUSCALLADA * COL·LABORACIÓ CULTURAL
Exp. S-2/08 * Conveni 35/2008
Vist el conveni signat amb el senyor Ricard Bochaca Planes, President de l’Associació cultural
La Buscallada, per formalitzar la realització d’actuacions de xaranga, 4 de caràcter gratuït, i la
col∙laboració de l’Ajuntament,
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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 l’Associació
cultural La Buscallada per formalitzar la realització d’actuacions de xaranga, 4 de
caràcter gratuït, i la col∙laboració de l’Ajuntament.
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.

JORDI SERRALVO LLANAS * AJORNAMENT DEL PAGAMENT DE GRUA
Exp. E-3/08 * Conveni 36/2008
Vist el conveni signat amb el senyor Jordi Serralvo Llanas per formalitzar l’ajornament del
pagament d’un servei de grua municipal,
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 el senyor Jordi
Serralvo Llanas per formalitzar l’ajornament del pagament d’un servei de grua
municipal.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

ASSOCIACIÓ DE JUBILATS/FUNDACIÓ LA CAIXA * GESTIÓ LLAR JUBILATS
Exp. I-43/08 * Conveni 37/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’Associació de Jubilats de Sort i la Fundació la
Caixa, mitjançant el qual es formalitza la renovació del conveni signat el 31 de desembre de
2003 per a formalitzar l’aportació de la Fundació a la gestió de la Llar de Jubilats i les
obligacions de cada part, especialment les de caràcter econòmic, adaptant-lo al nou Casal de
Gent Gran del carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 8,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort, l’Associació de
Jubilats de Sort i la Fundació la Caixa per a formalitzar la renovació del conveni
signat el 31 de desembre de 2003 adaptat al nou Casal de Gent Gran del carrer del
Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 8, 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.
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ESCUR PUJOL, ALEIX * CESSIÓ DE L’ANTIGA PRESÓ DE DONES
Exp. M-14/07 * Conveni 38/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Aleix Escur Pujol, mitjançant el qual es
formalitza la cessió a l’Ajuntament del local de l’antiga presó de dones i altres cessions i les
corresponents compensacions edificatòries, conveni supeditat a l’aprovació definitiva d’una
Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el senyor Aleix
Escur Pujol, mitjançant el qual es formalitza la cessió a l’Ajuntament del local de
l’antiga presó de dones i altres cessions, i les corresponents compensacions
edificatòries.
2. Sotmetre el conveni urbanístic aprovat al tràmit d’exposició pública als efectes
establerts als articles 8.3 i 98.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
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, i expressament l’esmentat conveni,
còpia del qual s’adjunta a la present acta.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA * CARTOGRAFIA URBANA DELS NUCLIS
Exp. I-30/08 * Conveni 39/2008
Vist l’esborrany de conveni a signar amb la Diputació de Lleida, mitjançant el qual es
formalitza la cessió de la cartografia digital a escales 1:1000 i 1:5000, i el seu finançament
mitjançant una bestreta reintegrable sense interès, i la resta d’obligacions de cada part,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la Diputació de
Lleida per a formalitzar la mútua col∙laboració per a la cessió de la cartografia digital
a escales 1:1000 i 1:5000, i el seu finançament mitjançant una bestreta reintegrable
sense interès.
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.

ADIGSA * BASE DE DADES DE SOL·LICITANTS D’HABITATGE PROTEGIT
Exp. I-13/08 * Conveni 40/2008

8

Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’empresa pública ADIGSA, mitjançant el qual es
formalitzen els compromisos per a la gestió del Registre de Sol∙licitants d’Habitatge amb
Protecció Oficial,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa
pública ADIGSA per a formalitzar els compromisos per a la gestió del Registre de
Sol∙licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.
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 a c/ Neroses
Exp. U-8/08
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
al carrer de les Neroses, redactat per l’arquitecte urbanista municipal senyor Ignasi Garcia
Pastor per encàrrec de l’Ajuntament,
Vist el que es disposa als articles 94.1 i 83.4 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,
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 d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort al carrer de les Neroses.
2. Sotmetre l’expedient al tràmit d’exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d’un mes.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
xxx
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Con formato: Numeración y viñetas

07 Text refós del Pla Especial de la Planta de transferència de RSU
Exp. U-9/06
Vista la Memòria Ambiental redactada per l’enginyer industrial senyor Miquel Gasulla Esteve,
de l’empresa Einesa, per encàrrec del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, en relació amb el
Pla Especial Urbanístic per a la instal∙lació d’una Planta de transferència de residus municipals
a la Carretera LV-5222, d’Enviny, Pk. 0,330, Ple que incorpora el preceptiu Informe de
Sostenibilitat Ambiental (ISA),
Atès el que es disposa a la normativa vigent en relació amb la tramitació del referit Pla
Especial, vista la resta de documents que consten a l’expedient i a proposta de la Comissió
informativa d’Urbanisme,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la Memòria Ambiental del Pla Especial Urbanístic per a la instal∙lació d’una
Planta de transferència de residus municipals a la Carretera LV-5222, d’Enviny, Pk.
0,330.
2. Trametre l’expedient a l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de Lleida, del
Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la seva avaluació prèvia a la tramesa a
la Comissió d’Urbanisme de Lleida.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

08 Modificació de taxes per a l’any 2009
Exp. F-71/08
Vista la proposta de la Comissió informativa d’hisenda de creació de l’Ordenança per a la
gestió dels residus de la construcció i la modificació de determinats articles de les
ordenances fiscals de l’Ajuntament de Sort per a l’exercici de 2008 i següents,
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 d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la creació de l’Ordenança per a la gestió dels residus de la
construcció.
2. Aprovar provisionalment les modificacions que s’especifiquen de les ordenances fiscals
següents:
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Ordenança Fiscal núm. 7, Taxa per expedició de documents administratius. Es modifica l’article 7, Tarifes,
que quedarà redactat de la següent manera:
Nom bre de documents
Tipus de document
1a4
5a9
10 o més
3,50
3,50
3,50
1. Certificat d’acords o padrons no vigents
2,00
2,00
2,00
2. La resta de certificats
3. Com pulsa de docum ents
0,30
0,30
0,30
4. Fotocòpies a particulars
0,30
0,30
0,30
5. Fotocòpies a organism es oficials
0,15
0,15
0,15
6. Expedients de declaració de ruïna
33,55
33,55
33,55
7. Expedient de llicència de parcel·lació
10,30
10,30
10,30
8. Expedient de llicència de 1a ocupació
10,30
10,30
10,30
9. Cèdules urbanístiques
10,30
10,30
10,30
10. Inform es tècnics
10,30
10,30
10,30
11.1 Inform e de llicència d'obres
0,30% del pressupost (base ICIO)
11.2 "
11.3 "

12.
13.
14.
15.
16.
17.

"
"

"
"

usos hotelers amb llits 0,15% del pressupost (base ICIO)
usos agrícola-ramaders 0,15% del pressupost (base ICIO)

Concessió de rètol o m ostra
Tram esa de fax (per cada 1/2 m inut)
Biblioteca: Fotocòpies
Biblioteca: Im pressió en Blanc/negre
Biblioteca: Im pressió en color
Qualsevol docum ent no especificat

13,50
0,35
0,15
0,15
0,30
2,00

13,50
0,35
0,15
0,15
0,30
2,00

13,50
0,35
0,15
0,15
0,30
2,00

Ordenança Fiscal núm. 11, Taxa per serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter local. Es modifica l’article 6, Quota tributària, que quedarà redactat de la següent
manera:
Article 6. Quota tributària

EPÍGRAF PRIMER. CONDUCCIÓ DE CADÀVERS
1.
2.
3.
4.

C onducció dins el m unicipi de Sort
C onducció a altres m unicipis
P reu per kilòm etre recorregunt (anar i tornar)
P reu per hora d'espera

96,50
130,00
0,60
30,00

€
€
€
€

100,00
105,00
140,00
+225,00
95,00

€
€
€
€
€

EPÍGRAF SEGON. INHUMACIONS
1.
2.
3.1
3.2
4.

Inh um ació a nínx ol
Inh um ació a panteó
O bertura de foss a i/o inhu m ació
T ras llat de de spulles
Inh um ació d'urna d e cen dres

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

V enda de nínxol de 1a o 4a planta
V enda de nínxol de 2a o 3a planta
V enda de terreny per a panteó o làpida (m 2)
Traspàs a parents en 1r grau
La resta de traspassos

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

€
€
€
€
€

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

EPÍGRAF CINQUÈ. VENDA DE TAÜTS
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10,00 €
20,00 €
13,00 €

Código de campo cambiado

1. 1a categoria
2. 2a categoria
3. 3a categoria

807,35 €
706,45 €
605,70 €

Ordenança fiscal 21, Taxa pel subministrament d’aigua potable. Es modifica l’article 6, Quota tributària,
que quedarà redactat de la següent manera:
Article 6. Quota tributària

1. La quota tributària estarà formada per un import fix, determinat d’acord
amb les tarifes de l’apartat a), i un import variable calculat segons el consum
mesurat per comptador i d’acord amb les tarifes dels epígrafs b), c) i d)
segons el tipus de subministrament:
EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Quota de servei (im port fix)
Consum s dom èstics
Resta de consums (no dom èstics)
b) Subm inistraments dom iciliaris
1r bloc: fins a 10 m 3 per abonat i m es
2n bloc: de 10 a 50 m 3 per abonat i m es
3r bloc: més de 50 m 3 per abonat i m es
c) Subm inistraments a hotels
1r bloc: fins a 3 m 3 per habitació i mes
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i m es
d) La resta de subm inistram ents
1r bloc: fins a 20 m 3 per abonat i m es
2n bloc: més de 20 m 3 per abonat i m es

per any
12,00
24,00
per m 3
0,098730
0,172385
0,350000
per m 3
0,098730
0,172385
per m 3
0,098730
0,172385

€
€
€
€
€
€
€
€
€

EPÍGRAF 2: MANTENIMENT I CONNEXIONS
a) Manteniment de comptadors
b) Drets de connexió a la xarxa

4,06 €
36,60 €

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

c) Drets de connexió a la xarxa

3,50 €

Per cada habitació d'establiment hostaler. Les despeses d'instal·lació,
inclós el comptador, seran a càrrec del sol·licitant.

d) Aigua d'obra (per habitatge o local)

68,00 €

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

2. Als bars i restaurants s’aplicarà la tarifa b) de l’epígraf 1r.
3. Als locals comercials sense activitat s’aplicarà la tarifa b) de l’epígraf 1r.
4. Sobre aquestes tarifes s’aplicarà el tipus vigent de l’IVA.
3. 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.
4. Publicar al BOP el text íntegre de l’ordenança creada i els articles modificats de les
ordenances existents.
5. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

09 Adopció de la bandera municipal
Exp. G-20/06
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Vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Sort per a l’oficialització de la bandera del
municipi de Sort, que incorpora les càrregues heràldiques de l’escut reglamentàriament
aprovat,
Atès que al referit expedient consten la Memòria de l’Alcaldia, l’informe vexil∙lològic núm.
287 emès pel conseller heràldic senyor Armand de Fluvià i Escorsa el 28 de febrer de 2006,
l’acord d’aprovació del Ple, de 5 de juny de 2006, l’Edicte exposat al BOP núm. 118 de 31
d’agost de 2006 i al DOGC núm. 4742 de 18 d’octubre de 2006, durant el termini de 30 dies
durant el qual no s’ha presentat cap al∙legació,
Vista la Resolució dictada pel director general d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya el 9 de setembre de 2008, per la qual es declara la caducitat de l’expedient
d’oficialització de la bandera del municipi de Sort i disposa l’arxiu de les actuacions
practicades,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de Governació, de ratificar i donar validesa a les
actuacions que consten a l’expedient tramitat i trametre’l a la Direcció General d’Administració
Local per a la seva aprovació definitiva,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Ratificar i donar validesa a les actuacions que consten practicades a l’expedient tramitat
per l’Ajuntament de Sort per a l’oficialització de la bandera del municipi de Sort, amb
la següent descripció:
Apaïsada, de proporcions dos d’alt per tres d’ample
(2x3) groga, amb l’àguila bicèfala negra amb
l’escudet vermell amb tres palles grogues de l’escut,
d’alçària 13/20 de la del drap i amplària 1/3 de la
llargària del mateix drap, al centre.
2. Trametre l’expedient a la Direcció General d’Administració Local, per a la seva
aprovació definitiva, si escau.
3. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

10 Precarietat d’obres a zona d’influència de la Carretera LV-5222
Exp. E-5/08
Atès que l’Ajuntament està executant obres de millora de l’abastament d’aigua a Montardit de
Dalt, que preveuen l’encreuament a la calçada i col∙locació de canonades a la cuneta de la
carretera LV-5222, de la qual és titular la Diputació de Lleida,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, de sol∙licitar la pertinent
autorització administrativa fent constar que les obres d’encreuament de la calçada tenen el
caràcter de “A precari”, amb les implicacions que això comporta,
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Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Sol∙licitar a la Diputació de Lleida autorització administrativa per a l’execució d’obres a
Montardit de Dalt en zona d’influència de la carretera LV-5222, que inclouen
l’encreuament a la calçada al Pk 4+460, marge dret, per al pas de serveis d’aigua, llum i
gas i la col∙locació d’una canonada subterrània de 20 cm de diàmetre i de 4 canonades
de 16 cm de diàmetre per la cuneta del Pk 4+460 al 5+502, marge dret.
2. Fer constar que l’esmentada autorització té el caràcter de A precari, la qual cosa
implica el compromís de modificar la esmentada instal∙lació o remoure-la de la seva
ubicació com a conseqüència de qualsevulla activitat, obra o necessitat que sigui posada
de manifest per l’organisme titular de la via, essent aquesta modificació sufragada en la
seva totalitat per l’Ajuntament de Sort.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

11 Al·legacions al projecte de millora de la carretera Sort-Esterri d’Àneu
Exp. O-74/08
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’obres públiques en relació amb el projecte de
les obres de millora de la carretera C-13 en el tram de Sort a la Guingueta d’Àneu i Esterri
d’Àneu, projecte anomenat “Reforçament del ferm i obres complementàries. Carretera C-13 del
PK 127+760 al 157+470”, que esmenta que el concurs per a l’adjudicació de les obres ja ha
estat resolt i l’expedient es troba en avançat estat de tramitació; que el projecte preveu la
construcció d’una rotonda a la cruïlla de les carreteres C-13 i LV-5223, de Llessui a l’entronc
amb el carrer del Dr. Carles Pol i Aleu i els accessos a la central hidroelèctrica municipal i a un
càmping; que la ubicació de la rotonda coincideix amb el traçat previst per al col∙lector que
connectarà la xarxa de clavegueram de la Bastida amb l’EDAR de Sort, obra que executa
l’Agència Catalana de l’Aigua i l’expedient del qual també es troba en avançat estat de
tramitació; i que l’Àrea de descans de les Noufonts és molt concorreguda pels turistes i
viatgers, està en molt mal estat de conservació i no disposa de font,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Requerir als òrgans corresponents de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, i de la Direcció General de Carreteres, del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques, que solucionin els problemes que es puguin
derivar de la coincidència dels projectes de construcció del col∙lector de la Bastida i de
la millora de la carretera C-13 mitjançant les reunions i informes que siguin pertinents.
2. Sol∙licitar a la Direcció General de Carreteres la rehabilitació de l’Àrea de servei de les
Noufonts i que s’hi construeixi una font.
3. Notificar aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
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d'aquests acords.11 Al·legacions al projecte de millora de la carretera SortEsterri d’Àneu
Exp. O-74/08
4.
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’obres públiques en relació amb el projecte de
les obres de millora de la carretera C-13 en el tram de Sort a la Guingueta d’Àneu i Esterri
d’Àneu, projecte anomenat “Reforçament del ferm i obres complementàries. Carretera C-13 del
PK 127+760 al 157+470”, que esmenta que el concurs per a l’adjudicació de les obres ja ha
estat resolt i l’expedient es troba en avançat estat de tramitació; que el projecte preveu la
construcció d’una rotonda a la cruïlla de les carreteres C-13 i LV-5223, de Llessui a l’entronc
amb el carrer del Dr. Carles Pol i Aleu i els accessos a la central hidroelèctrica municipal i a un
càmping; que la ubicació de la rotonda coincideix amb el traçat previst per al col∙lector de la
Bastida, l’expedient del qual també es troba en avançat estat de tramitació; i que l’Àrea de
descans de les Noufonts és molt concorreguda pels turistes i viatgers, està en molt mal estat de
conservació i no disposa de font,

Con formato: Catalán

Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
4.Requerir als òrgans corresponents de l’Agència Catalana de l’Aigua, del Departament de
Medi Ambient i Habitatge, i de la Direcció General de Carreteres, del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques, que solucionin els problemes que es puguin derivar de la
coincidència dels projectes de construcció del col∙lector de la Bastida i de la millora de la
carretera C-13 mitjançant les reunions i informes que siguin pertinents.
5.Sol∙licitar a la Direcció General de Carreteres la rehabilitació de l’Àrea de servei de les
Noufonts i que s’hi construeixi una font.
6.Notificar aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua i a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya.
7.Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquests acords.

12 Assumptes de tràmit i administratius
DRET DE SUPERFÍCIE A FAVOR DE BORDA DE PAISAN SL
Exp. U-13/06, F-93/95
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 10 de febrer de 1997 en la qual es va
expressar la disposició de l’Ajuntament a “constituir un dret de superfície sobre les parcel∙les
que resultaran qualificades com a equipament a favor de l'empresa Borda de Paisan SL durant
75 anys, parcel∙les que hauran de ser destinades a equipaments autoritzats, complementaris i
vinculats a l'activitat principal d'hotel-balneari, superficiació que es concretarà mitjançant el
corresponent conveni un cop aprovada definitivament la modificació, si escau, i que haurà de
ser inscrita en el Registre de la Propietat, amb el condicionant de què els serveis que es
constitueixin hauran de ser susceptibles d'utilització pública mitjançant la regulació que
s'aprovi”, acord ratificat pel Ple en sessió de 24 de novembre de 1997,
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Con formato: Numeración y viñetas

Vist el conveni signat el 16 d’agost de 2006 per l’Alcalde de Sort en representació de
l’Ajuntament amb la senyora Flora Cadena Senallé en representació de l’empresa Borda de
Paisan SL, mitjançant el qual es formalitza el pagament de les quotes urbanístiques que
corresponen a Borda de Paisan SL en el compte de liquidació definitiu del Polígon 1 del Pla
Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, mitjançant la cessió de finques a l’Ajuntament,
Atès que a l’escriptura d’alliberament de càrregues urbanístiques, segregació de finques, cessió
a l’Ajuntament i elevació a públic del conveni entre l’Ajuntament de Sort i Borda de Paisan
SLU cal fixar el termini temporal en el qual es podrà requerir la constitució efectiva del dret de
superfície abans esmentat,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de Governació i vista la resta de documents que
consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Concretar que el dret de superfície la constitució del qual el Ple de l’Ajuntament es va
manifestar disposat a constituir a favor de l’empresa Borda de Paisan SL tindrà un
període de vigència de 15 anys comptats a partir de la data de signatura de l’escriptura
pública d’alliberament de càrregues urbanístiques, segregació de finques, cessió a
l’Ajuntament i elevació a públic del conveni entre l’Ajuntament de Sort i Borda de
Paisan SLU.
Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord, i expressament els relatius a la formalització de la referida escriptura.DRET
DE SUPERFÍCIE A FAVOR DE BORDA DE PAISAN SL
Exp. U-13/06, F-93/95
Vist l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió de 10 de febrer de 1997 en la qual es va
expressar la disposició de l’Ajuntament a “constituir un dret de superfície sobre les parcel∙les
que resultaran qualificades com a equipament a favor de l'empresa Borda de Paisan SL durant
75 anys, parcel∙les que hauran de ser destinades a equipaments autoritzats, complementaris i
vinculats a l'activitat principal d'hotel-balneari, superficiació que es concretarà mitjançant el
corresponent conveni un cop aprovada definitivament la modificació, si escau, i que haurà de
ser inscrita en el Registre de la Propietat, amb el condicionant de què els serveis que es
constitueixin hauran de ser susceptibles d'utilització pública mitjançant la regulació que
s'aprovi”, acord ratificat pel Ple en sessió de 24 de novembre de 1997,
Vist el conveni signat el 16 d’agost de 2006 per l’Alcalde de Sort en representació de
l’Ajuntament amb la senyora Flora Cadena Senallé en representació de l’empresa Borda de
Paisan SL, mitjançant el qual es formalitza el pagament de les quotes urbanístiques que
corresponen a Borda de Paisan SL en el compte de liquidació definitiu del Polígon 1 del Pla
Parcial del sector Borda de Paisan, de Sort, mitjançant la cessió de finques a l’Ajuntament,
Atès que a l’escriptura d’alliberament de càrregues urbanístiques, segregació de finques, cessió
a l’Ajuntament i elevació a públic de conveni entre l’Ajuntament de Sort i Borda de Paisan
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SLU cal fixar el termini temporal en el qual es podrà requerir la constitució efectiva del dret de
superfície abans esmentat,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de Governació i vista la resta de documents que
consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1.Concretar que el dret de superfície la constitució del qual el Ple de l’Ajuntament es va
manifestar disposat a constituir a favor de l’empresa Borda de Paisan SL tindrà un
període de vigència de 15 anys comptats a partir de la data de signatura de l’escriptura
pública d’alliberament de càrregues urbanístiques, segregació de finques, cessió a
l’Ajuntament i elevació a públic de conveni entre l’Ajuntament de Sort i Borda de
Paisan SLU.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord, i expressament els relatius a la formalització de la referida escriptura.

INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA - MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. F-62/08
Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Memòria d’instal∙lació d’una caldera
de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt (t.m. Sort, Pallars Sobirà),
redactada per l’enginyer municipal, senyor Guillem Puras Castells, i amb un import total
d’execució de 58.847,97 €.
Vist el que es disposa a l’Ordre ECF/315/2008, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en
el marc del Programa d’energies renovables i s’obre la convocatòria per a l’any 2008,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 4 membres presents del total de 4 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Memòria d’instal∙lació
d’una caldera de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt (t.m.
Sort, Pallars Sobirà), amb un import total d’execució de 58.847,97 €.
2. Sol∙licitar a l’Institut Català d’Energia una subvenció per import de 29.423,98 € per
al finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l’efectivitat
d’aquest acord.INSTAL·LACIÓ DE CALDERA DE BIOMASSA - MUSEU DE LES
PAPALLONES
Exp. F-62/08
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Vista la memòria valorada de l’actuació denominada Memòria d’instal·lació d’una caldera
de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt (t.m. Sort, Pallars Sobirà),
redactada per l’enginyer municipal, senyor Guillem Puras Castells, i amb un import total
d’execució de 58.847,97 €,
Vist el que es disposa a l’Ordre ECF/315/2008, de 2 de juny, per la qual s’aproven les bases
reguladores per a la concessió de les subvencions en règim de concurrència competitiva en
el marc del Programa d’energies renovables i s’obre la convocatòria per a l’any 2008,
Vista la documentació que consta a l’expedient i a proposta de l’Alcaldia,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1.Aprovar la documentació tècnica de l’actuació denominada Memòria d’instal·lació
d’una caldera de biomassa al Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt (t.m.
Sort, Pallars Sobirà), amb un import total d’execució de 58.847,97 €.
2.Sol∙licitar a l’Institut Català d’Energia una subvenció per import de 29.423,98 € per al
finançament de l’execució de l’esmentada actuació.
3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquest acord.

SUPORT A GUM FM EN LA SEVA SITUACIÓ DE PRECARIETAT
Exp. E-12/08
L’alcalde informa al Ple que l’emissora GUM FM, que emet al Pirineu i que segons els
informes de l’Estudio General de Medios i del Baròmetre Català és la més escoltada a Sort i
al Pallars Sobirà, està emetent a precari a la seva freqüència actual, 89.6 MHz, a partir de la
nova distribució de freqüències efectuada pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC),
que ha deixat fora de la distribució a la referida emissora, i proposa al Ple la redacció d’un
escrit al CAC per lloar la tasca efectuada per GUM FM i els seus resultats entre la població,
i demanar que es doni una solució per a la continuïtat de les seves emissions, iniciades a
primers de l’any 2000 després de múltiples gestions, tràmits i negociacions que van
començar l’any 1996 i que es consideren d’un gran interès social,
El Ple ACORDA per unanimitat aprovar la redacció del dit escrit en els termes
plantejats.L’alcalde informa al Ple que l’emissora GUM FM, que emet al Pirineu i
probablement és la més escoltada a Sort i al Pallars Sobirà, està emetent a precari a la seva
freqüència actual a partir de la nova distribució de freqüències efectuada pel Consell de
l’Audiovisual de Catalunya (CAC), que ha deixat fora de la distribució a la referida
emissora, i proposa al Ple la redacció d’un escrit al CAC per lloar la tasca efectuada per
GUM FM i els seus resultats entre la població.
El Ple ACORDA per unanimitat aprovar la redacció del dit escrit en els termes plantejats.
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Con formato: Numeración y viñetas

PLA DE CAMINS 2009 DEL CONSELL COMARCAL
Exp. E-5/08
L’Alcalde informa al Ple que s’han de notificar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà les
prioritats de l’Ajuntament de Sort en relació amb les obres a incloure al Pla de Camins de
2009, per a la millora d’accessos a nuclis, i proposa d’incloure com a prioritari l’accés a la
Borda de Botja i per a més endavant la millora de revolts i la construcció de cunetes
formigonades al tram Olp-Pujalt, la millora de l’accés a Triago i l’accés als caps, la part alta,
del poble d’Enviny.
El Ple ACORDA per unanimitat aprovar la relació de prioritats de les obres a incloure al Pla
de Camins de 2009 del Consell Comarcal del Pallars Sobirà:
1. Accés a la Borda de Botja
2. Millora de revolts i la construcció de cunetes formigonades al tram Olp-Pujalt
3. Accés a Triago
Accés al caps del poble d’Enviny.ACCESSOS A NUCLIS
Exp.
L’Alcalde informa al Ple que s’han de proposar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà les
prioritats de l’Ajuntament de Sort
4.

OBRES DE REFORMA A L’ESCORXADOR MUNICIPAL
Exp. F-67/08
L’Alcalde comunica al Ple que s’han fet gestions i contactes amb la Comunitat de municipis
del Pays d’Olmes, a l’Arieja, França, per tal de constituir un consorci que pugui accedir als
ajuts del Programa Operatiu de Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra
(POCTEFA) de la Comissió Europea per aplicar-los a les obres de reforma adequació a la
normativa comunitària de sanitat de l’escorxador municipal de Sort. També indica que el
proper divendres, dia 21 de novembre, està prevista la reunió de la Mesa de Contractació
que ha de fer la proposta d’adjudicació provisional de la gestió de l’escorxador al concurs
convocat a l’efecte, i proposa de convidar a formar-ne part com a vocals a 2 representants
del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, com a organisme que ha aportat el seu suport a
l’execució de les referides obres,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la creació d’un Consorci amb la Comunitat de municipis del Pays d’Olmes,
a l’Arieja, França, per tal de poder accedir als ajuts del Programa Operatiu de
Cooperació Transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA) de la Comissió
Europea.
2. Convidar a 2 representants del Consell Comarcal del Pallars Sobirà a formar part
com a vocals de la Mesa de Contractació que ha de fer la proposta d’adjudicació
provisional de la gestió de l’escorxador.
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Con formato: Numeración y viñetas

Con formato: Numeración y viñetas

3. Facultar l’Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l’efectivitat d’aquests acords.

Con formato: Numeración y viñetas

13 Informes de l’Alcaldia
No se’n presenta cap més fora dels ja tractats al Present Ple.

14 Precs i preguntes
El senyor Meneses expressa el prec No es formula cap prec ni cap preguntaque els Plens es
convoquin en divendres, atès que per raons de treball no pot assistir-hi la resta de dies feiners
de la setmana, i que la reunió de les comissions informatives es convoqui una setmana abans
del Ple. El senyor Alcalde respon que de vegades sorgeixen urgències que obliguen a convocar
un Ple en un dia diferent al divendres i la reunió preparatòria del Ple amb molt poc temps de
marge per raó de la preparació tècnica dels assumptes, però que es farà el possible per atendre
les peticions del senyor Meneses, sempre que això no resulti un perjudici per a l’actuació
municipal..

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

Con formato: Sangría: Izquierda: 0
cm

L’Alcalde
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Con formato: Sangría: Izquierda:
9,99 cm, Primera línea: 1,25 cm
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