ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT: DEL CARTIPÀS

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

16 de juliol de 2007
de 2200 h a 2235 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari del cartipàs
G-19/07
Ple 07/5

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

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d Alcalde
3a Tinent d'alcalde

Secretari

Excusa la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó

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 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
02 Constitució de Grups municipals
03 Coneixement de Decrets de l'Alcaldia en matèria de nomenaments
04 Designació del Tresorer de la Corporació
05 Comissions municipals
06 Règim de sessions
07 Nomenament de representants de l Ajuntament a òrgans col·legiats
Amb el següent desenvolupament:

1

PLE 2007-05 = 16 juliol 2007 (Del cartipàs)

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l acta de la sessió anterior, de 16 de juny de 2007, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Constitució de Grups municipals
Vist el Decret de l'Alcaldia de 20 de juny últim, que disposa la instrucció de l'expedient de
constitució dels grups polítics municipals,
Vistos els escrits de constitució de grups polítics presentats pel que es denominarà
Convergència i Unió (CIU), compost per 8 regidors i que designa com a portaveu el senyor
Agustí López i Pla i suplents els senyors Llàtzer Sibís Goset i Eduard Faurat Prat; pel que es
denominarà Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal (ERC-AM), compost per
2 regidors i que designa com a portaveu el senyor Marc Faurat Rafel; i pel que es denominarà
Independents per Sort Progrés Municipal (IPS-PM), compost per 1 regidor i que designa
com a portaveu el senyor José Luis Meneses González,
Vist l'informe emès pel secretari en relació a la normativa aplicable,
El Ple es dóna per assabentat dels grups polítics constituïts i dels regidors que en seran els
portaveus.

03 Coneixement de Decrets de l'Alcaldia en matèria de nomenaments
El secretari dóna compte al Ple de les Resolucions de l'Alcaldia de nomenament de membres de
la Junta de Govern i de Tinents d'Alcalde, i de delegació de determinades atribucions de
l'Alcaldia en els Regidors amb delegació, que són les següents:

JUNTA DE GOVERN
Es dóna lectura a la resolució de nomenament de membres de la Junta de Govern de
l Ajuntament de Sort, preceptiva d acord amb el que es disposa a l article 60 del Decret
legislatiu 2/2003, de 29 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya (TRLMRLC), i que són:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa Anglada Bespín
La Junta de Govern, com a òrgan col·legiat, tindrà les següents facultats:
1. L'assistència permanent a l'Alcaldia en l'exercici de les seves atribucions.
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2. L'exercici de les atribucions que l Alcaldia li ha delegat expressament, i que són
totes les esmentades a l article 53 del TRLMRLC, llevat de les que s indiquen a
l apartat 3 del dit article.
3. Les que li atribueixen les lleis.
Els acords adoptats per la Junta de Govern en relació a les matèries objecte de delegació
posaran fi a la via administrativa, amb els efectes previstos a la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

TINENCES D'ALCALDIA
Es dóna lectura a la resolució de nomenament de Tinents d Alcalde de l Ajuntament de Sort, i
que són:
Sr. Llàtzer Sibís Goset, 1r tinent d'alcalde
Sr. Eduard Faurat Prat, 2n tinent d'alcalde,
Sr. Rosa Anglada Bespín, 3a tinent d'alcalde,
Se'ls delega, amb la prelació expressada dels nomenats, de forma genèrica i amb caràcter
automàtic en cas d'absència de l'Alcalde pel motiu i per la durada que sigui, les atribucions que
són delegables en els tinents d'alcalde d'acord amb el que es disposa a l article 56 del
TRLMRLC, i normativa concordant, sense que això eximeixi del compliment de les
prescripcions que siguin legalment aplicables.

REGIDORIES AMB DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES
Es dóna lectura a la resolució de delegació de competències de l Alcaldia en determinats
regidors, i que són:
ÀREA

REGIDOR/A

Hisenda
Obres públiques - Festes
Educació - Administració municipal
Benestar social - Associacionisme
Sanitat - Noves tecnologies
Cultura
Turisme i comerç - Esports

Llàtzer Sibís Goset
Eduard Faurat Prat
Rosa M. Anglada Bespín
Imma Gallardo Barceló
Miquel M. Bretcha Vivó
Josep Colom Prió
Sílvia Prat Gallart

Se'ls delega, d'acord amb el que es disposa en l'article 21 de la LBRL, les següents atribucions,
sense perjudici ni menyscapte de les competències pròpies de l'Alcaldia, de la Junta de Govern i
del Ple:
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a) Aprovar despeses per assumptes de la seva àrea, dins el que disposen les Bases
d'execució del Pressupost.
b) Dirigir, inspeccionar i impulsar les obres i els serveis de la seva àrea.
c) Ordenar la publicació i l'execució i fer complir els acords de l'Ajuntament en
matèries de la seva àrea.
El Ple es dóna per assabentat dels nomenaments efectuats per l Alcaldia.

04 Designació del Tresorer de la Corporació
Vist l'informe emès pel Secretari-interventor en relació amb la provisió del lloc de Dipositari de
fons de la corporació, o tresorer, i en especial el que es disposa a l'article 2.f) del Reial Decret
1732/1994, de 29 de juliol,
Vista la proposta de l'Alcaldia de nomenar Dipositari de fons el senyor Llàtzer Sibís Goset,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Nomenar Dipositari de fons de la corporació municipal de Sort el senyor Llàtzer
Sibís Goset.
2. Comunicar aquesta resolució a la persona interessada i a les entitats financeres on la
Corporació té oberts comptes.

05 Comissions municipals
Vist l'informe emès pel Secretari-interventor en relació amb la constitució de comissions,
especial de comptes i informatives, i en especial el que es disposa als articles 48.1.c) i 60.1 del
TRLMRLC,
Vista la proposta de l'Alcaldia de que el Ple es constitueixi en Comissió especial de comptes i
en totes les Comissions informatives municipals, és a dir, que tots els regidors formin part de
totes les comissions,
Vista la proposta de l Alcaldia de constituir en el si de l Ajuntament de Sort dos Comissions
sectorials d acord amb el que es preveu als articles 62 i 63 del TRLMRLC, la d Immigració i la
de Civisme, amb la finalitat d integrar la participació dels ciutadans i llurs associacions en els
assumptes municipals relatius als esmentats àmbits, i també per donar compliment a les
manifestacions que ell va expressar al Ple de constitució de la nova Corporació d acceptar com
a signe inicial positiu les paraules dels regidors de l oposició de fer una oposició constructiva
tot i que allunyada, i incorporar-los als debats de dos assumptes de gran importància per al futur
de Sort, com són la immigració, atès que gairebé el 20% de la població és d origen estranger,
fins i tot provinents d altres municipis de la comarca com Rialp o Tavescan, circumstància que
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no té per què ser un problema però que hi és i planteja el repte d integrar a persones d orígens
territorials i opcions religioses molt diverses, i el civisme, atesos els problemes que plantegen
les persones que posseeixen gossos i no compleixen les normes de convivència entre persones i
animals, els sorolls nocturns que alteren els descans dels veïns, les noves matèries objecte de
reciclatge, les bretolades dirigides a béns públics o particulars i altres que preocupen als veïns,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Constituir-se en Comissió especial de comptes.
2. Constituir-se en les Comissions informatives de les àrees, i sota la presidència dels
Regidors delegats d Àrea, especificades en el Decret de delegació de competències
que es transcriu en el punt 3 d aquest mateix Ple.
3. Constituir les següents Comissions sectorials:
a) Comissió sectorial d Immigració, sota la presidència de la regidora delegada de
l Àrea de Benestar social, senyora Imma Gallardo Barceló, amb 4 regidors del
Grup de CiU, 2 del d ERC i 1 del d IPS-PM, i amb participació de les
associacions municipals d immigrants i d acollida, d assistència social i les
altres que tinguin com a finalitat social el món de la immigració, que tindrà les
següents funcions:
- Assessorar a la Corporació municipal sobre les actuacions a emprendre en
matèria d integració de les persones immigrades, el seu acolliment i els
problemes que se n puguin derivar.
- Proposar l adopció d acords dels òrgans de govern municipal en relació amb
les expressades matèries.
b) Comissió sectorial de Civisme, sota la presidència del 1r Tinent d Alcalde
senyor Llàtzer Sibís Goset, amb 4 regidors del Grup de CiU, 2 del d ERC i 1 del
d IPS-PM, i amb participació de l Associació de Comerciants de Sort i
l Associació d entitats de Casa Xorret, que tindrà les següents funcions:
- Assessorar a la Corporació municipal sobre les actuacions a emprendre en
matèria de civisme i de millora de la convivència ciutadana.
- Proposar l adopció d acords dels òrgans de govern municipal en relació amb
les expressades matèries.
c) Les Comissions sectorials constituïdes es regiran per les següents normes:
- A més del president o presidenta inclouran 4 regidors del Grup municipal de
CiU, 2 del grup municipal d ERC-AM i 1 del grup municipal d IPS-PM, i
quatre membres en representació de les associacions i entitats municipals
participants.
- El règim de sessions serà: una reunió de caràcter ordinari amb una
periodicitat mínima trimestral, i les extraordinàries que es considerin
necessàries i siguin convocades pel seu president o presidenta.
En torn d explicació de vot, el senyor Meneses (IPS-PM) agraeix la disposició i tarannà que es
desprenen de l exposició de l Alcalde, atesa la seva voluntat àmplia i sincera de col·laborar per
millorar Sort si se ls permet, que no sempre es guanyen les eleccions però sí que es pot anar

5

PLE 2007-05 = 16 juliol 2007 (Del cartipàs)

col·laborant, que les eleccions ja han passat i ara és hora d arrimar el hombro per la qual
cosa, apreciant un altre esperit en les paraules de l Alcalde, accepta la invitació de participar a
les Comissions proposades, i espera poder treballar a les Comissions o amb els seu propi Grup.
També ofereix la possibilitat d assumir responsabilitats, atès que considera interessant implicarse en la resolució dels assumptes.
El senyor Juangran (ERC-AM) demana quin serà el programa de treball de les Comissions
sectorials, al que l Alcalde indica que es tractarà de convocar als seus integrants en uns 15 dies.

06 Règim de sessions
Vist l'informe emès pel Secretari-interventor en relació amb l adopció del règim de sessions del
Ple de la Corporació, i en especial el que es disposa a l article 78 del ROF,
Vista la proposta de l'Alcaldia de determinar que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el
primer divendres dels mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i que en cas que
un d aquests dies sigui festiu traslladar-la al segon divendres d aquell mes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Determinar que les sessions ordinàries del Ple tinguin lloc el primer divendres dels
mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre.
2. En el cas que un d aquests dies sigui festiu traslladar la sessió ordinària al segon
divendres d aquell mes.

07 Nomenament de representants de l Ajuntament a òrgans col·legiats
Vista la proposta de l Alcaldia en relació amb la designació dels representants de l Ajuntament
de Sort als òrgans col·legiats en els que participa o en els que està representat,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Designar com a representants de l Ajuntament de Sort als òrgans col·legiats que
s esmenten els següents regidors:
a) Patronat Municipal Torrentill, Sr. Eduard Faurat Prat.
b) Patronat Municipal de la Llar d'Infants, Sra. Rosa Anglada Bespin.
c) Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici, Sr. Agustí López i
Pla.
d) Parc Natural de l Alt Pirineu, Sr. Eduard Faurat Prat.
e) Consell Escolar de l'Institut d'Ensenyament Secundari, Sra. Imma Gallardo
Barceló.
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f) Consell Escolar del Col·legi d'Ensenyament Infantil i Primari, Sr. Agustí
López i Pla.
g) Consell Esportiu del Pallars Sobirà, Sra. Sílvia Prat Gallart.
h) Associació de Defensa Forestal Pic de l'Orri, Sr. Agustí López i Pla.
i) Assemblea local de Creu Roja, Sr. Miquel M. Bretcha Vivó.
j) Junta rectora del conveni Fundació la Caixa-Associació de JubilatsAjuntament de Sort, Sra. Imma Gallardo Barceló.
k) Consorcis del Grup d acció local Pallars-Ribagorça i del Feder-Pallars, Sr.
Agustí López i Pla.
l) Institut per al Desenvolupament i Promoció de l Alt Pirineu i Aran, Sr.
Eduard Faurat Prat.
m) Comissió mixta de participació local del Pallars Sobirà, de l àmbit de
Ponent, Sr. Agustí López i Pla.
n) Associació d Ens Locals de Muntanya dels Pirineus (AMPI), Sr. Miquel M.
Bretcha Vivó.
o) Comissió seguiment Conveni Saint Girons Sort, Sr. Agustí López i Pla.
2. Notificar aquest acord als organismes concernits.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessàries per a l efectivitat d aquest acord.

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

Vist i plau
L Alcalde
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