ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

19 d octubre de 2011
de 22 00 h a 23 48 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-21/11
Ple 11/5

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Miquel Tuneu García
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2a tinent d'alcalde

(arriba al punt 9)
secretari

Excusen la seva absència:
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín

1r tinent d alcalde
3a tinent d'alcalde

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

Lectura i aprovació de l acta de la sessió anterior
Compte de Decrets de l'Alcaldia emesos des de l anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació d ordenances fiscals
Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Estudi de detall d alineacions i volums a Av. Diputació, 3 (Hotel Pessets)
Estudi de detall del PAU 1 de la Bastida
Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU 1 de la Bastida
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11
12
13
14
15
16
17
18

Licitació de parcel·les a Borda de Paisan
Compte General de l exercici de 2010
Modificació de la plantilla orgànica per adscripció d un regidor a dedicació completa
Carta de colors del municipi de Sort
Aprofitaments forestals 2011
Mocions al Ple
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 4 de juliol de 2011, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-7/11
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
84/11
13/05

Expedient

Assumpte

O-18/11

Llicència d obres al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, per a
instal·lació d una caldera de biomassa al Camí de la Cabanera, 2
Ordena la recuperació del terreny de la piscina de Borda d Arnaldo, a
Montardit de Baix, assenyalant dia i forma
Llicència d activitat a Pere Báscones, per a despatx professional de
disseny multimèdia, a la Pl. Sant Eloi, 1,bxs. 2a
Llicència d obres a Pere Báscones, per a instal·lació d un rètol a la Pl.
Sant Eloi, 1, bxs. 2a
Sol·licita l avançament de l execució de l obra Urbanització de carrers a
Montardit de Dalt, inclosa al PUOSC/2011
Sol·licita l avançament de l execució de l obra Urbanització de carrers a
Pujalt, inclosa al PUOSC/2011
Sol·licita l avançament de l execució de l obra Urbanització de carrers a
Llessui, inclosa al PUOSC/2011
Sol·licita l avançament de l execució de l obra Urbanització de carrers a
Sorre, inclosa al PUOSC/2011
Llicència d obres a Pilar Prat, per a enderroc de la Caseta dels Estanyos a
La Bastida

85/11
17/05

M-11/08

86/11
17/05

A-10/11

87/11
17/05

O-38/11

88/11
21/05

F-17/10

89/11
21/05

F-17/10

90/11
21/05

F-17/10

91/11
21/05

F-17/10

92/11
23/05

O-40/11
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93/11
23/05

O-39/11

94/11
24/05

O-41/11

95/11
25/05

O-96/09

96/11
26/05

O-21/09

97/11
27/05

A-13/11

98/11
27/05

A-22/11

99/11
27/05

O-35/07

100/11
27/05

O-30/11

101/11
27/05

O-45/10

102/11
27/05

O-72/04

103/11
27/05

O-42/00

104/11
27/05

U-7/11

105/11
31/05

S-41/11

106/11
03/06

A-11/11

107/11
05/06

U-12/09

108/11
07/06

M-11/08

109/11
07/06

O-45/11

110/11
07/06

O-47/11

111/11
08/06

O-21/11

112/11
08/06

C-5/11

113/11
11/06

G-15/11

114/11
11/06

G-15/11

Llicència d obres a Margarita Gratacós, per a divisió d habitatge
unifamiliar en 3 habitatges independents, al Paller de Nadal de Pujalt
Llicència d obres a Jordi Faurat, per a reconstrucció d un edifici a la
Caseta dels Estanyos a la Bastida
Llicència d obres a Endesa Distribución Eléctrica SLU, per a nova caseta
de maniobra al Pol. 4, parc. 1178, Masia Casovall
Autorització provisional de pas per fer obres de construcció d un edifici a
Casa Simon de Montardit de Baix
Llicència d activitat a Raimon Monterde, per a Oficina de Serveis
Turístics al C/ Major, 25, bxs.
Llicència d activitat a Fusteria Les Vernedes SL, per a oficina al C/
Torrent de Pietat, 13, 3r 3a
Autoritza a la senyora Anna Prats Isus la pròrroga de 16,5 mesos de la
llicència d obres O-35/07
Llicència d obres a Endesa Distribución Eléctrica, per a reforma de línia
aèria 25 kV al pol. 3 a la Bastida
Autoritza al senyor Xavi Planes Rabasa la pròrroga de 6 anys de la
llicència d obres O-45/10
Autoritza al senyor Francesc Valle Montserrat Rabasa la pròrroga de 2
anys de la llicència d obres O-72/04
Llicència de 1a ocupació a Joan Font Sararols per a habitatge unifamiliar
a C. Vinya, 1 (Urb. Borda Paisan, parc. 5-2)
Llicència de parcel·lació a Montserrat Martinpé Durano, per a segregació
d una porció de Casa Marjau, de Llessui
Accepta la delegació de l acceptació del consentiment matrimonial de
Manuel Vela Navarrete i Margarita Canas Montalban
Llicència d obres a Electra Valls SA, per a instal·lació de bomba de calor
a Av. Montserrat, 14, Baixos 5a
Llicència de parcel·lació a Emili Gómez Casanovas, per a divisió
horitzontal al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 11
Ordena la recuperació del terreny de la piscina de Borda d Arnaldo, a
Montardit de Baix, assenyalant dia i forma
Llicència d obres a Electra Valls SA, per a instal·lació de bomba de calor
a Av. Montserrat, 14, Baixos 5a
Llicència d obres a Josep Baqueró, per a consolidació d interiors a
l antiga Borda de Noi a Olp
Llicència d obres a Maria Sebastia, per a legalització de canvi d ús de
local a habitatge al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 35, 3r 3a
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
del 10 al 13 de juny de 2011 pel pont de la 2a Pasqua
Ordena la instrucció de l expedient de constitució de Grups polítics
municipals, de la Junta de Govern i de Comissions informatives
Nomena els membres de la Junta de Govern els Srs. Eduard Faurat Prat,
Imma Gallardo Barceló i Rosa Anglada Bespín
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115/11
11/06

G-15/11

116/11
11/06

G-15/11

117/11
14/06

C-5/11

118/11
15/06

O-54/11

119/11
20/06

A-25/11

120/11
20/06

O-55/11

121/11
20/06

G-17/11

122/11
21/06

A-28/11

123/11
22/06

O-56/11

124/11
27/06

M-11/08

125/11
28/06

S-44/11

126/11
29/06

O-46/10

127/11
01/07

O-62/11

128/11
04/07

M-11/08

129/11
04/07

A-29/11

130/11
04/07

O-27/11

131/11
04/07

O-28/11

132/11
04/07

O-58/11

133/11
04/07

A-2/11

134/11
04/07

A-2/11

135/11
05/07

A-2/11

136/11
08/07

O-117/07

Nomena Tinents d alcalde els Srs. Eduard Faurat Prat, Imma Gallardo
Barceló i Rosa Anglada Bespín
Convoca els membres de la Junta de Govern per a la seva constitució i
ordena el règim de sessions
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
del 23 al 26 de juny de 2011 per Sant Joan
Llicència d obres a Comunitat Propietaris d Edifici Talaia, per a
reparació de llosat a Camí dels Horts, 6 a 10
Llicència d activitat a Risort Bus SL, per a oficina de transport de
paqueteria i missatgeria a C. Lluís Companys, 5, 1r 1a
Llicència d obres a Rossend Millet, per treure 2 envans a Av. Comtes de
Pallars, 39, 3r 1a
Delega competències en diferents àrees a diversos, amb detall de les
atribucions delegades
Llicència d activitat a David Solana Navarri, per a activitat turística en
àmbit natural a la muntanya de Llessui
Llicència d obres a Carme Fité, per a manteniment i reparació d una
coberta al Paller de Casa Sabarich d Enviny.
Ordena la recuperació del terreny de la piscina de Borda d Arnaldo, a
Montardit de Baix, assenyalant dia i forma
Delega en la regidora Imma Gallardo l acceptació del consentiment
matrimonial d Armand Simon i Carme M. Schouten
Autoritza al senyor José Canal Cotonat la pròrroga d 1 any de la llicència
d obres O-46/10
Llicència d obres a Comunitat de Propietaris de l Edifi Forn de Podadé
per a reforma de llosat al C. Mn. Coy i Cotonat, 8
Desestima la mesura cautelar proposada i ordena seguir la recuperació
del terreny de la piscina de Borda d Arnaldo, a Montardit de Baix
Llicència d activitats a Christine Sinclair, per a botiga d outlet tèxtil a C.
Major, 50
Llicència d obres a Explora Guies de Barrancs i Muntanya SCP, per a
instal·lar rètol a Av. Comtes de Pallars, 14, 2n
Llicència d obres a Explora Guies de Barrancs i Muntanya SCP, per a
instal·lar rètol a C. Major, 25
Llicència d obres a Maurici Boldú, per a aplicació d aïllament en paret
mitgera al carrer de Dalt, 7
Autoritza a Tecno 2001 la col·locació de 12 banderoles de publicitat del
festival de Música Antiga dels Pirineus als carrers de Sort
Autoritza a Associació Joves de Montardit de Baix l ocupació de via
pública a Pl. Major de Montardit de Baix del 15 al 17 de juliol
Autoritza a Ateneu/Indignados Pallars l ocupació de via pública a una
part de la Pl. Major de Sort el 8 de juliol, de 21:30h a 23:30h
Autoritza a Garrofé-Roca el tall del carrer Sant Ot durant els mesos de
juliol i agost
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137/11
08/07

A-5/11

138/11
08/07

O-117/07

139/11
13/07

A-2/11

140/11
13/07

A-18/11

141/11
15/07

F-37/11

142/11
18/07

O-68/07

143/11
19/07

A-30/11

144/11
20/07

O-60/11

145/11
20/07

O-63/11

146/11
21/07

O-119/07

147/11
25/07

O-48/11

148/11
25/07

O-51/11

149/11
25/07

G-4/11

150/11
25/07

A-2/11

151/11
26/07

C-5/11

152/11
26/07

S-46/11

153/11
27/07

C-5/11

154/11
29/07

A-5/11

155/11
11/08

A-2/11

156/11
11/08

A-2/11

157/11
23/08

O-76/11

158/11
23/08

O-59/11

Autoritza a Cerveses Moritz l ocupació de via pública a Av. Comtes de
Pallars i C. Prof. Fassman per exposició de vehicles clàssics el 9 de juliol
Autoritza a Garrofé-Roca la connexió provisional
a la xarxa
d abastament d aigua potable per la obra del CEIP
Autoritza al Circ Alves l ocupació de via pública al Passeig dels Til·lers,
(al costat del Pavelló d Esports) els dies 15, 16 i 17 de juliol de 2011
Llicència d activitat a Jor Chamayou, per a comerç al detall de flors i
plantes al C. Major, 60
Aprova la liquidació del Pressupost de l exercici de 2010 de
l Ajuntament i dels Patronats municipals Torrentill i de la Llar d Infants
Autoritza al senyor Joan Jabalquinto Rojas la pròrroga de la llicència
d obres O-68/07
Llicència d activitat a Sergio Tórtola Lumbiarres per a oficina de serveis
de reparacions a Ptge. Riuet, 3
Llicència d obres a Rosa Madico Ruiz, per a rejuntar pedra de façana a
Casa Blanco de Llarvent
Llicència d obres a Sergio Tórtola Lumbiarres, per a instal·lació d un
rètol lluminós a Ptge. Riuet, 3
Llicència d obres a Serveis Publicitaris del Pirineu, Sl, per a l instal·lació
d un rètol al C/ Major, 64
Llicència d obres a Pere Jordi Sabaté, per a instal·lació d un equip d aire
condicionat al Passatge de la Presó, 2
Llicència d obres a Yolanda Mas, per a condicionament de local al C. Dr.
Muxí i Monroset, 6
Delega en la regidora Rosa Anglada Bespín la representació de
l Ajuntament a la reunió del Consell Rector de l IDAPA
Autoritza a Laura Cruz i M. Dolores Atienza el canvi d ubicació de la
xurreria durant els dies de la Festa Major
Autoritza l ampliació en 30 minuts l horari de tancament del Bar Musical
La Llar els dies de la Festa Major
Accepta la delegació de l acceptació del consentiment matrimonial de
Juan Sebastián Díaz i Meritxell Rabasa i delega a la 2a tinent d alcalde
Autoritza l ampliació en 30 minuts l horari de tancament del Bar Musical
Cherokee els dies de la Festa Major 2011
Autoritza a Flórido Hotel actuacions musicals al seu jardí de 23:00 a
01:00 els dies 30 de juliol i 6-13 i 20 d agost
Autoritza a La Bruixa d Or l ocupació de via pública a l Av. Generalitat,
13, per a estacionament d un camió de propaganda del 13 al 15 d agost
Autoritza a Llucià Comas Pou l ocupació de via pública a av. Comtes de
Pallars, per al Mercat Pagès 2011
Llicència d obres a Amitges-06 SL, per a desbrossament i neteja al carrer
Emili Riu i Periquet, 7
Llicència d obres a Agustí Aytés Farré, per a enderroc d un llosat a Casa
Aytés d Enviny
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159/11
24/08

O-77/11

160/11
24/08

O-79/11

161/11
25/08

A-19/11

162/11
25/08

O-26/11

163/11
25/08

O-80/11

164/11
25/08

O-75/11

165/11
26/08

A-34/11

166/11
26/08

O-68/11

167/11
26/08

O-81/11

168/11
08/09

A-2/11

169/11
23/09

O-94/07

170/11
23/09

O-37/02

171/11
23/09

S-42/11

172/11
23/09

O-74/11

173/11
26/09

U-11/11

174/11
26/09

A-27/11

175/11
27/09

O-21/11

176/11
27/09

O-73/11

177/11
30/09

O-84/11

178/11
06/10

A-2/11

179/11
06/10

O-83/11

180/11
07/10

S-55/11

Llicència d obres a Seràpia Ricou, per a reforma de coberta a la Plaça
Major, 1
Llicència d obres a SIDTEL.CAT SL, per a col·locació de fals sostre al c/
Major, 23, bxs.
Llicència d activitat a Albert Garrudo Tripiana, per a comerç de venda de
productes d horticultura a C. Dr. Muxí i Monroset, 5
Llicència d obres a Albert Garrudo Tripiana, per a instal·lació de rètols a
C. Dr. Muxí i Monroset, 5
Llicència d obres a Martí Cases, per a canvi de canal de recollida
d aigües a la coberta al C. Raval, 25-27
Llicència d obres a SIDTEL.CAT SL, per a condicionament de local i
instal·lació de rètol a C. Major, 23
Llicència d activitat a SIDTEL.CAT SL, per a comerç de telefonia a C.
Major, 23
Llicència d obres a Juan Luque Sirera, per a canvi de caldera de gas-oil a
biomassa a l Hotel l Alcova de Montardit de Baix
Llicència d obres a Adelina Bosch pel tancament de l hort de Casa Bac
de Montardit de Dalt
Autoritza a Veranda TV l ocupació de via pública als carrers de Sort per
a rodatge d una sèrie de TV del 12/09 al 23/09/ i del 17/10 al 04/11
Llicència de 1a ocupació a Promrialp SL dels habitatges 1 i 2 del cos A
de l edifici de Casa Picoi i Casa Forn de Pujalt
Llicència de 1a ocupació a Luís Contel Fernández per a habitatge
unifamiliar al C. de la Borda, 34 (Urb. Borda Paisan, parcel·la 1-3)
Aprova la proposta de festes locals laborals per al 2012: 21 de febrer
(dimarts de carnaval) i 1 d agost (Sant Feliu)
Llicència d obres a Endesa Distribución Eléctrica, per a instal·lar suport i
línia aèria BT (línia BTL 164364) a la finca polígon 1, parcel·la 389
Llicència de parcel·lació a Esther Jantorre, per a segregació d una part de
Casa Chamberg de Llessui
Llicència d activitat a Yolanda Mas Cases, per a comerç de productes
autòctons a C. Dr. Muxí i Monroset, 6
Llicència de 1a ocupació a Magí Cases per a habitatge a C. Dr. Carles Pol
i Aleu, 35, 3r 3a
Llicència d obres a Joan Obiols Navarre per a instal·lar una bomba de
calor a Ptge. Santa Anna, 2
Llicència d obres a Adriana Escales, per a reparar les parets d un hort al
carrer Torrent de Pietat (pol. 2, parc. 86)
Autoritza a Veranda TV l ocupació de via pública a carrers de Sort, per al
rodatge de la sèrie Gran Nord del 17/10 al 5/11
Llicència d obres a Teresa Pérez, per a reparació d un balcó al Passatge
Riuet, 1, esc A, 2n 2a
Accepta la delegació de l acceptació del consentiment matrimonial de
Baldomer Jacint Farré Lladós i Bàrbara-Carolina Mercè Piquer
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181/11
14/10

O-87/11

182/11
14/10

A-1/11

Llicència d obres a Òscar Sánchez, per a construcció d un traster en una
terrassa al C/ Torrent de Pietat, 12, bxs. 1a
Llicència d activitat a Rabasa Turístic SL, per a transport discrecional de
viatgers Sort-Llessui-Sort

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 84/11 a 182/11, i ratifica genèricament 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, i expressament el 35/11.

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 12 de juny de 2011
Es constitueix la Junta de Govern d acord amb els Decrets de nomenament de membres
i de convocatòria de la reunió de constitució.

Junta de Govern 17 de juny de 2011
S aprova l adjudicació provisional de la licitació de les obres de construcció d una sala
d especejament a l empresa Movir30 per l import de 454.294,72 , amb millores.
S aprova el projecte de l actuació Ajut activitats culturals 2011 a municipis de menys de
8000 habitants i sol·licitar un ajut de 2.625,00 al Departament de Cultura.

Junta de Govern 14 de juny de 2011
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova l adjudicació definitiva de la licitació de les obres de construcció d una sala
d especejament a l empresa Movir30 per l import de 454.294,72 , amb millores.

Junta de Govern 23 de setembre de 2011
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el projecte de l obra Rehabilitació de la coberta de les antigues escoles
d Enviny, amb un import total d execució de 50.000,00 , inclosa al PUOS 2012.
S aprova el projecte de l obra Urbanització de carrers a Bressui, amb un import total
d execució de 63.250,00 , inclosa al PUOS 2012.
S aprova el projecte de l obra Urbanització de carrers a la Bastida, amb un import total
d execució de 66.700,00 , inclosa al PUOS 2012.
7
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S aprova el projecte de l obra Urbanització del nucli de Seurí, amb un import total
d execució de 63.250,00 , inclosa al PUOS 2012.
S aprova el projecte de l obra Zona d aparcament a Bernui, amb un import total
d execució de 63.280,00 , inclosa al PUOS 2012.
S aprova el projecte de l obra Urbanització al nucli d Enviny, amb un import total
d execució de 63.160,00 , inclosa al PUOS 2012.
S aprova el projecte de l obra Rehabilitació de la Upla de Casa Sobirà d Altron, amb un
import total d execució de 57.137,69 , com a al·legació per canvi d obra al PUOS 2012.
S aprova el projecte de l obra Urbanització de carrers d Olp, 2a fase, amb un import
total d execució de 82.135,53 , i incloure-la al PUOS 2012 per romanents.

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
Vista la relació de pagaments núm. 2012/2, amb un import total de 243.434,82 ,
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 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2012/2.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-38/11
IES PÉREZ JIMÉNEZ, IMMACULADA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS

Exp. I-18/11 * Conveni 18/2011
Vist el conveni signat el 10.6.2011 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Immaculada Pérez Jiménez, alumna 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
Immaculada Pérez Jiménez 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.
8
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GENERALITAT/ACJ - ESCOLA PIRAGÜISME SL * ADDENDA A ADHESIÓ A XANASCAT

Exp. S-14/11 * Conveni 19/2011
Vista l Addenda al conveni signat l 1.4.2010 signada el 14.6.2011 pel director general de
Joventut i president de l Agència Catalana de la Joventut (ACJ), en nom i representació de
l ACJ, per l administrador únic d Escola de Piragüisme de Sort SL, en nom i representació
d aquesta mercantil, i per l alcalde de Sort, en nom i representació de l Ajuntament de Sort,
mitjançant el qual es formalitzava l adhesió a la Xarxa Nacional d Albergs Socials de
Catalunya (Xanascat), i en el qual es preveia la possibilitat de participar en el conjunt de
programes d activitats que l ACJ promou als albergs de la Xanascat,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l Addenda al conveni d 1.4.2010 signada el 14.6.2011 per
l Agència Catalana de la Joventut, l Ajuntament de Sort i l empresa Escola de
Piragüisme de Sort SL, mitjançant el qual es formalitza la participació de l Alberg
Escola de Piragüisme de Sort en els programes d activitats promoguts per l ACJ als
albergs de la Xanascat en les condicions que s hi detallen.
2. Facultar l alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentada Addenda, còpia
de la qual s adjunta a la present acta.

JOAN FONT SARAROLS * OCUPACIÓ LOCAL TÈCNIC A B.PAISAN, PARC. 5-2
Exp. O-57/11 * Conveni 21/2011
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Joan Font Sararols mitjançant el qual es
manifesta la voluntat de les parts de formalitzar l ocupació i la constitució a favor de
l Ajuntament de Sort d una servitud d ocupació d una porció de 20,00 m2 del subsòl de la
parcel·la 5-2, del polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan, destinada a caseta de bombes de la
urbanització Borda de Paisan,
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 el senyor Joan
Font Sararols, per a formalitzar l ocupació i la constitució a favor de l Ajuntament de
Sort d una servitud d ocupació d una porció de 20,00 m2 del subsòl de la parcel·la 5-2,
del polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan, destinada a caseta de bombes de la
urbanització Borda de Paisan.
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.

9
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RIU NOGUERA SL * VENDA DE GRAVES
Exp. E-12/11 * Conveni 22/2011
Vist el conveni signat l 1 de setembre de 2011 amb el senyor Jaume Cervós Prilló, en nom i
representació de l empresa Riu Noguera SL, mitjançant el qual es manifesta la voluntat de les
parts de vendre graves propietat de l Ajuntament i se n estableix el preu,
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 a signar amb el senyor Jaume Cervós Prilló, en nom i
representació de l empresa Riu Noguera SL, per a formalitzar la venda de graves
propietat de l Ajuntament i se n estableix el preu.
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.

GENERALITAT/DAAM * ADDENDA A CONVENI DE CONSTRUCCIÓ SALA DE DESFER

Exp. F-26/10 * Conveni 23/2011
Vista l Addenda del conveni signat el 30.7.2010 entre el Departament d Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i l Ajuntament de Sort per a la
concessió d un ajut per a la construcció d una sala d especejament multi-espècie i una zona de
manipulació i aprofitament de productes cinegètics, signada el 30 de juny de 201, mitjançant la
qual es modifica el termini de justificació de l ajut,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l Addenda del conveni signat el 30.7.2010 entre el
Departament d Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) i
l Ajuntament de Sort per a la concessió d un ajut per a la construcció d una sala
d especejament multi-espècie i una zona de manipulació i aprofitament de productes
cinegètics, signada el 30 de juny de 201, per a formalitzar la modificació del termini de
justificació de l ajut.
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.

ACM FMC * PRÒRROGA DE L ACORD DE CONTRACTACIÓ D ATURATS
Exp. P-3/11 * Conveni 26/2012
Vista la pròrroga de l Acord signat l 1 d abril de 2011 per l Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya i les organitzacions sindicals Comissió Obrera
Nacional de Catalunya i FSp-UGT de Catalunya, pel qual es prorroga de l Acord signat el 16
10
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de febrer de 2010 relatiu a la contractació de persones aturades en el marc dels plans locals
d ocupació i altres aspectes relacionats amb les retribucions,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Adherir-se a l Acord signat l 1 d abril de 2011 per l Associació Catalana de Municipis,
la Federació de Municipis de Catalunya i les organitzacions sindicals Comissió Obrera
Nacional de Catalunya i FSp-UGT de Catalunya.
2. Trametre el present acord a la FMC i a l ACM i als representants sindicals municipals.
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 Acord, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

CONSELLS D ARAN-PALLARS SOBIRÀ * PROJECTE NOUS SENDERS
Exp. S-3/11 * Conveni 27/2012
Vist el conveni de col·laboració signat el 18.7.2011 pel Conselh Generau d Aran, el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà i l Ajuntament de Sort Presó-Museu Camí de la Llibertat,
mitjançant el qual s estableixen les bases de col·laboració i els compromisos per a contribuir a
la desestacionalització de l activitat econòmica i a la generació d ocupació a les comarques de
l Alt Pirineu i Aran a través d un producte turístic supracomarcal (forfet) en el qual el formatge
i l oferta turística siguin els eixos centrals, amb adhesió al Projecte Nous Senders,
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 de col·laboració signat el 18.7.2011 pel Conselh
Generau d Aran, el Consell Comarcal del Pallars Sobirà i l Ajuntament de Sort PresóMuseu Camí de la Llibertat, per a l adhesió al Projecte Nous Senders.
2. Facultar l alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL PALLARS SOBIRÀ * SERVEI MINUTS MENUTS
Exp. I-12/11 * Conveni 28/2012
Vist el conveni de col·laboració signat el 7.9.2011 pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà i
l Ajuntament de Sort, mitjançant el qual s estableixen les normes de despesa, control i
seguiment de la subvenció concedida pel Consell al Programa Minuts Menuts,
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 de col·laboració signat el 7.9.2011 pel Consell
11
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Comarcal del Pallars Sobirà i l Ajuntament de Sort, per a establir les normes de
despesa, control i seguiment de la subvenció concedida pel Consell al Programa Minuts
Menuts.
2. Facultar l alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

06 Modificació d Ordenances fiscals
Exp. F-10/11
El secretari dóna compte al Ple de la proposta de modificació de les ordenances fiscals
municipals redactada pels serveis tècnics municipals seguint les directrius del regidor delegat
d hisenda i dels diferents regidors amb delegació d àrea, on es proposa l adopció de taxes pels
serveis prestats i l adaptació de l Ordenança sobre tinença d animals al Decret Legislatiu
2/2008, de 15 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, i la
modificació de tarifes de l Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa pel
subministrament d aigua potable,
A proposta de la Comissió informativa d Hisenda el Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment, amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que
formen la Corporació, les modificacions d ordenances fiscals que s esmenten a
continuació, quedant sense modificar les ordenances fiscals, els articles i els epígrafs no
esmentades:

Ordenança sobre tinença d animals.
Es modifiquen els articles 7, 19 i 20:
Text actual:
Article 7
L Alcalde podrà ordenar, mitjançant un decret, que els animals que no
acompleixin les condicions establertes a l article 6è d aquesta Ordenança,
siguin traslladades a un lloc adequat.
Article 19
Les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus, i es tipifiquen a
l article 30 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
Article 20
El règim sancionador de les infraccions tipificades és el previst als articles 31
a 37 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals.
L Ajuntament podrà instruir, en qualsevol cas, els expedients sancionadors
per les infraccions previstes en aquella Llei i elevar-los a l autoritat
administrativa competent perquè els resolgui.
Text modificat:
Article 7
1. L Alcalde podrà ordenar, mitjançant un decret, que els animals que no
acompleixin les condicions establertes a l article 6è d aquesta
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Ordenança, siguin traslladades a un lloc adequat.
2. La taxa per aquest servei de retirada de la via pública tindrà les següents
tarifes:
CONCEPTE
IMPORT
1. Inscripció d'animals al cens municipal
15,00
2. Recollida d'animals de la via pública
80,00
3. Manutenció, per cada dia d'estada
2,00
Article 19
Les infraccions es classificaran en lleus, greus o molt greus, i es tipifiquen a
l article 30 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d abril, pel qual s aprova el
Text refós de la Llei de protecció dels animals.
Article 20
El règim sancionador de les infraccions tipificades és el previst als articles 31
a 37 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d abril, pel qual s aprova el Text
refós de la Llei de protecció dels animals. L Ajuntament podrà instruir, en
qualsevol cas, els expedients sancionadors per les infraccions previstes en
aquella Llei i elevar-los a l autoritat administrativa competent perquè els
resolgui.

Ordenança Fiscal núm. 21. Taxa per subministrament d aigua potable.
Es modifica l epígraf 1 de l article 6:
Text actual:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Quota de servei (import fixe)
per any
Consums domèstics
13,80
Resta de consums (no domèstics)
27,70
b) Subministraments domiciliaris
per m3
1r bloc: fins a 10 m3 per abonat i mes
0,114034
2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes 0,199104
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes
0,404250
c) Subministraments a hotels
per m3
1r bloc: fins a 3 m3 per habitació i mes
0,114034
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes 0,199104
d) La resta de subministraments
per m3
1r bloc: fins a 20 m3 per abonat i mes
0,114034
2n bloc: més de 20 m3 per abonat i mes 0,199104
Text modificat:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Quota de servei (import fix anual)
per any
Consums domèstics
13,80
Resta de consums (no domèstics)
27,70
13
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b) Subministraments domiciliaris
1r bloc: fins a 10 m3 per abonat i mes
2n bloc: de 10 a 50 m3 per abonat i mes
3r bloc: més de 50 m3 per abonat i mes
c) Subministraments a hotels
1r bloc: fins a 3 m3 per habitació i mes
2n bloc: més de 3 m3 per habitació i mes
d) La resta de subministraments
1r bloc: fins a 20 m3 per abonat i mes
2n bloc: més de 20 m3 per abonat i mes

per m3
0,142542
0,248880
0,505312
per m3
0,142542
0,248880
per m3
0,142542
0,248880

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. Aprovar provisionalment, amb 6 vots a favor, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet, Obiols,
Lluís i Colom, i 2 en contra, dels senyors Tomàs i Ricart, dels 8 membres presents del
total d 11 que formen la Corporació, les modificacions d ordenances fiscals que
s esmenten a continuació, quedant sense modificar les ordenances fiscals, els articles i els
epígrafs no esmentades:

Ordenança Fiscal núm. 22. Taxa pel servei de veu pública
Es modifica l apartat 3r de l article 6:
Text actual:
Article 6. Quota Tributària
3. Aquest servei consistirà en la divulgació mitjançant el sistema de
megafonia municipal instal·lat a la vila de Sort del missatge de caràcter
particular sol·licitat, amb una durada màxima d un minut, que es repetirà
dues vegades.
Text modificat:
Article 6. Quota Tributària
3. Aquest servei consistirà en la divulgació mitjançant el sistema de
megafonia municipal instal·lat a la vila de Sort del missatge de caràcter
particular sol·licitat, amb una durada màxima d un minut, que es repetirà
dues vegades. No s autoritzarà la divulgació de missatges que tinguin
caràcter ofensiu o inadequat o siguin de mal gust, essent l Alcaldia la garant
d aquesta condició.

4. 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.
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.
14
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07 Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Exp. U-9/11
Atès que el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament del
municipi de Sort, Delimitació del Polígon d Actuació Urbanística PAU 8B, redactat pels
serveis tècnics municipals per encàrrec de l Ajuntament, va ser aprovat inicialment pel Ple de
la Corporació municipal de Sort en sessió de 12 de maig de 2011,
Atès que l edicte d exposició al públic de l acord d aprovació inicial del referit expedient ha
estat exposat al web municipal el 25.5.2011, al diari La Mañana de 3.6.2011, i al BOP núm. 82
de 7.6.2011, durant el termini d un mes, sense que durant l expressat termini s hagi presentat
cap al·legació,
Atès que a l expedient no consten tots els informes legalment exigits, per la qual cosa en algun
cas podria fer-se el requeriment d introduir modificacions al document de Modificació puntual,
Vist el que es disposa als articles 85.3 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de les figures de
planejament urbanístic i de la seva modificació,
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 provisionalment l expedient de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d Actuació
Urbanística PAU 8B amb l Informe de Sostenibilitat Ambiental, a reserva de què els
informes a rebre no en requereixin la modificació i la consegüent redacció d un Text
refós.
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva si escau, en el cas de no existir el requeriment d un Text refós.
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 Estudi de detall d alineacions i volums a Av. Diputació, 3 (Hotel Pessets)
Exp. U-6/11
Atès que el document d Estudi de detall d alineacions i volums de la finca de l Hotel Pessets
de Sort, redactat per l arquitecte senyor Joel Torras Casas per encàrrec del promotor Josep
Ramon Aytés Farré, va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació municipal de Sort en
sessió de 12 de maig de 2011,
Atès que l edicte d exposició al públic del referit acord d aprovació inicial ha estat exposat al
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web municipal el 16.5.2011, al diari La Mañana de 19.6.2011, i al BOP núm. 75 de 24.5.2011,
durant el termini d un mes, sense que durant l expressat termini s hagi presentat cap al·legació,
Vist el que es disposa a l article 85.4 i a la Disposició transitòria 11a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb els
Estudis de detall i a la tramitació de les figures de planejament urbanístic,
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 definitivament el document d Estudi de detall d alineacions i volums de la
finca de l Hotel Pessets 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 aquests acords.

En aquest punt s incorpora al Ple el senyor Tuneu.

09 Estudi de detall del PAU 1 de la Bastida
Exp. U-3/07
Atès que el document d Estudi de detall del Polígon d Actuació Urbanística 1 (PAU-1) del
nucli de la Bastida, del terme municipal de Sort, redactat per l arquitecte senyor Ignasi García
Pastor dels Serveis Tècnics municipals, va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
municipal de Sort en sessió de 21 de febrer de 2007,
Atès que l edicte d exposició al públic del referit acord d aprovació inicial ha estat exposat al
tauler municipal d anuncis oficials, al diari Segre de 17.3.2007, i al BOP núm. 38 de 17.3.2007,
durant el termini d un mes, sense que durant l expressat termini s hagi presentat cap al·legació,
Vist el document de text refós, que recull les aportacions del procés d exposició pública i de
participació dels propietaris afectats,
Vist el que es disposa a l article 85.4 i a la Disposició transitòria 11a del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb els
Estudis de detall i a la tramitació de les figures de planejament urbanístic,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
16
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1. Aprovar definitivament el document d Estudi de detall del Polígon d Actuació
Urbanística 1 (PAU-1) del nucli de la Bastida, del terme municipal 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 aquests acords.

10 Projecte de reparcel·lació voluntària del PAU 1 de la Bastida
Exp. U-12/08
Atès que el document Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d Actuació
Urbanística 1 (PAU-1) del nucli de la Bastida, del terme municipal de Sort, redactat per
l arquitecte senyor Ignasi García Pastor i l advocat Carles Puigdomènech Cantó, dels Serveis
Tècnics municipals, va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació municipal de Sort en
sessió de 21 de juliol de 2008,
Atès que l edicte d exposició al públic del referit acord d aprovació inicial ha estat exposat al
tauler municipal d anuncis oficials, al diari La Mañana de 22.8.2008, i al BOP núm. 121 de
28.8.2008, durant el termini d un mes, sense que durant l expressat termini s hagi presentat cap
al·legació,
Vist el document de text refós, que recull les aportacions del procés d exposició pública i de
participació dels propietaris afectats,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar definitivament el document Projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon
d Actuació Urbanística 1 (PAU-1) del nucli de la Bastida, del terme municipal de Sort.
2. Notificar aquest acord als propietaris de parcel·les incloses a l àmbit del PAU-1 de la
Bastida i traslladar el Projecte de reparcel·lació al Registre de la propietat per a la
pràctica de les inscripcions corresponents.
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.

11 Licitació de parcel·les a Borda de Paisan
Exp. M-12/10
Vist el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir l alienació pel sistema
de subhasta de quatre parcel·les de titularitat municipal al polígon 1 del Pla Parcial del sector
Borda de Paisan,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en la matèria i els documents que consten a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
17
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1. Aprovar inicialment el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir
l alienació pel sistema de subhasta de quatre parcel·les de titularitat municipal al
polígon 1 del Pla Parcial del sector Borda de Paisan.
2. Sotmetre el Plec de condicions de la subhasta al tràmit d exposició al públic de forma
reglamentària, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions
que considerin convenient. Cas de no presentar-se n cap, l acord d aprovació quedarà
elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Convocar simultàniament la subhasta de les quatre parcel·les, si bé condicionada al què
es disposa a l article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d abril, municipal i de règim local
de Catalunya.
4. 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 Compte General de l exercici de 2010
Exp. F-37/11
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 1/10
Vist l'expedient de suplement de crèdits 1/10 de diverses partides del pressupost de despeses de
2010 fent aplicació 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:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS

Concepte
130
290
TOTAL

DESPESES

Import
14.700,00
100.000,00
114.700,00

Funcional Econòmica
15
210
15
220
15
41
16
220
32
210
34
48
TOTAL

Import
21.000,00
40.000,00
6.000,00
11.000,00
700,00
36.000,00
114.700,00

PATRONAT MUNICIPAL TORRENTILL
INGRESSOS

Concepte
41
59
TOTAL

DESPESES

Import
25.000,00
207.000,00
232.000,00

Funcional Econòmica
160
1
2
210
TOTAL

Import
2.000,00
230.000,00
232.000,00

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 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
18
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1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/10, fent aplicació
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.

COMPTE GENERAL DE L EXERCICI DE 2010
Vista la liquidació del Pressupost únic de l'exercici de 2010 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 15 de juliol de 2011, 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 2010
DESPESES
CAP.
1
2
3
4
6
9
TOT AL

CRÈDIT.INIC .
1.932.000,00
1.216.000,00
50.000,00
1.136.000,00
4.020.000,00
130.000,00
8.484.000,00

MOD IF ICACIONS CRÈDIT.D EF IN .
0,00
1.932.000,00
72.700,00
1.288.700,00
0,00
50.000,00
42.000,00
1.178.000,00
0,00
4.020.000,00
0,00
130.000,00
114.700,00
8.598.700,00

OB LIGACIONS
762.229,58
671.437,59
20.699,13
507.867,20
733.297,41
87.160,66
2.782.691,57

PEND.PAG.
0,13
102.761,60
0,00
124.637,55
252.303,95
0,00
479.703,23

D RETS REC.
617.896,08
225.763,48
254.762,20
521.728,57
120.049,54
6.000,00
976.032,08
0,00
2.722.231,95

PEND. COB R.
26.350,21
0,00
59.940,09
0,00
29.306,87
0,00
0,00
0,00
115.597,17

INGRESSOS
CAP.
1
2
3
4
5
6
7
9
T otal

PR EV. INIC
924.000,00
120.000,00
520.000,00
1.224.000,00
314.000,00
120.000,00
3.260.000,00
2.002.000,00
8.484.000,00

MOD IF IC AC.
14.700,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114.700,00
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PREV. DEFIN.
938.700,00
220.000,00
520.000,00
1.224.000,00
314.000,00
120.000,00
3.260.000,00
2.002.000,00
8.598.700,00
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COMPTES EXTRAPRESSUPOSTARIS
a) Total comptes extrapressupostaris deutors
b) Total comptes extrapressupostaris creditors
c) Total comptes extrapressupostaris valors
d) Total comptes extrapressupostaris pendents d aplicació

68.081,31
566.707,08
176.444,66
390.474,74

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

2.722.231,95
2.782.691,57
0,00
-60.459,52

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

1.162.753,78
1.887.730,74
1.913.939,61
384.332,74
804.629,91

BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
RESULTATS DE L EXERCICI

3.017.604,21
3.960.300,11
-942.695,90

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

-433.110,85
-1.305,96
232,04
0,00
-434.648,85

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010

DESPESES
CRÈDIT.INIC.
50.000,00
128.000,00
2.000,00
400,00
180.400,00

MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
2.000,00
52.000,00
24.708,44
230.000,00
358.000,00
310.352,39
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
400,00
400,00
232.000,00
412.400,00
337.460,83
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PEND.PAG.
0,00
137.334,39
0,00
0,00
137.334,39
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INGRESSOS
CAP.

4
5
9
Total

PREV. INIC

20.100,00
160.200,00
100,00
180.400,00

MODIFICAC.

PREV. DEFIN.

25.000,00
207.000,00
0,00
232.000,00

45.100,00
367.200,00
100,00
412.400,00

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
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

DRETS REC.

PEND. COBR.

45.706,40
419.038,49
0,00
464.744,89

0,00
192.908,64
0,00
192.908,64

73.371,63
32.627,31
0,00
0,00

464.744,89
335.060,83
0
129.684,06

1.203.189,39
388.444,25
76.808,94
985.929,43
-94.375,35

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

375.581,97
289.258,94
-86.323,03

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

-54.260.21
-32.062,82
0,00
0,00
-86.323,03

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D'INFANTS
I)

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2010
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DESPESES
CAP. CRÈDIT.INIC. MODIFICACIONS CRÈDIT.DEFIN. OBLIGACIONS
1
420.000,00
0,00
420.000,00
228.972,43
2
60.000,00
0,00
60.000,00
21.255,51
TOTAL
480.000,00
0,00
480.000,00
250.227,94

PEND.PAG.
0,00
2.897,51
2.897,51

INGRESSOS
CAP. PREV. INIC. MODIFICACIONS PREV. DEFIN.
4
460.000,00
0,00
460.000,00
7
20.000,00
0,00
20.000,00
TOTAL
480.000,00
0,00
480.000,00

DRETS REC.
PEND. COBR.
253.190,07
0,00
0,00
253.190,07
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
8.251,33
0,00
0,00

253.190,07
250.227,94
0,00
2.962,13

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
11.260,33
17.353,22
6.092,89

VII) BALANÇ DE SITUACIÓ
a) Total actiu
b) Total passiu
RESULTATS DE L EXERCICI

16.215,77
19.019,23
2.803,46

VIII) 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

2.803,46
0,00
0,00
0,00
2.803,46

PRESSUPOSTOS CONSOLIDATS
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TOTALS ACTIU

AJUNTAMENT
P .M. TO RREN TILL
P .M. LLAR INFAN TS
TOTAL
TOTALS PASSIU
AJUNTAMENT
P .M. TO RREN TILL
P .M. LLAR INFAN TS
TOTAL
BE NEFIC I TOTA L DE L 'EXE RCICI

3.017.604,21
375.581,97
16.215,77
3.409.401,95
3.960.300,11
289.258,94
19.019,23
4.268.578,28
-859.176,33

RESULTAT PRESSUPOSTARI CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. TORR EN TILL
P.M. LLAR INF ANTS
ROMAN ENT D E TR ESORE RIA TOT AL

-60.459,52
129.684,06
2.962,13
72.186,67

ROMANENT DE TRESORERIA CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
P.M. TORR EN TILL
P.M. LLAR INF ANTS
ROMAN ENT D E TR ESORE RIA TOT AL

804.629,91
-94.375,35
6.092,89
716.347,45

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 9 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 2010 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 2010 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.
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.

13 Modificació de la plantilla orgànica per adscripció d un regidor a dedicació completa
Exp. P-17/11
Atesa la proposta de l Alcaldia d adscriure un regidor de la Corporació municipal, amb
dedicació completa, per a atendre les qüestions relacionades amb la gestió municipal que són
23
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de la seva competència i que no pot atendre adequadament per la seva dedicació al Consell
Comarcal del Pallars Sobirà en la seva qualitat de president,
Ateses les orientacions i recomanacions de l Associació Catalana de Municipis i de la
Federació de Municipis de Catalunya en relació amb les retribucions dels electes locals, i vista
la documentació que consta a l expedient en relació amb el procediment,
Amb 5 vots a favor, dels senyors Sibís, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en contra, dels
senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, i 1 abstenció, de la senyora Gallardo, directament afectada per
l assumpte, dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla orgànica del personal i del pressupost
ordinari de l any 2011, amb els següents conceptes:
- Denominació del lloc: Regidor amb dedicació exclusiva.
- Pressupost de despeses: es fa constar que la despesa queda assumida a la Partida
92-110, Personal eventual de confiança, amb la disminució de despeses produïda
pel cessament de personal de confiança.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 15 dies, a
l efecte de presentació d al·legacions. Cas que no se n presenti cap, l acord d aprovació
provisional quedarà elevat a definitiva sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Designar per a l ocupació del lloc creat la regidora senyora Imma Gallardo Barceló.
4. Facultar l alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquests acords.
En torn d explicació de vot l alcalde indica que la necessitat sorgeix de la impossibilitat de
compatibilitzar adequadament els càrrecs d alcalde i de president del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, per la qual cosa es proposa que un regidor que té la disponibilitat requerida,
concretament la 2a tinent d alcalde senyora Imma Gallardo, es dediqui a temps complet a les
tasques municipals, el que permetrà un millor control del personal municipal i de les feines i
objectius del grup de govern. Per al finançament del lloc de treball a crear es preveu demanar
una subvenció a partir del 2012, i ara existeix disponibilitat pressupostària pel personal de
confiança que ja no presta els seus serveis, l arquitecte urbanista senyor Ignasi Garcia Pastor i
l assessor legal especialitzat en urbanisme senyor Carles Puigdomènech Cantó. El senyor
Tomàs respon que no són moments per retallar el pressupost de despeses ordinàries per poder
donar ocupació a un regidor, i que les feines que aquest faria es podrien fer d una altra manera,
i que la subvenció del 2012 no és segura. L alcalde remet a unes declaracions públiques de la
consellera Ortega, que no són inventades i fins i tot han estat recollides per l ACM, indica que
el seu grup considera que aquesta iniciativa és necessària per a la bona marxa de la gestió
municipal i que Sort no es pot permetre de renunciar a opcions de les que disposen altres
municipis més grans, que el lloc es justificarà amb la capacitat de treball i pels coneixements de
l Ajuntament de la senyora Gallardo per arribar allí on no arribi l alcalde per fer el seguiment
dels assumptes que requereixen una atenció continuada. El senyor Tomàs indica que no es
tracta de posar en dubte la idoneïtat de la senyora Gallardo sinó l oportunitat del moment amb
una situació de crisis generalitzada, el no considerar necessària la despesa i considerar que hi ha
moltes coses que estan deixades.
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14 Carta de colors del municipi de Sort
Exp. U-2/11
Vist el document Carta de Colors elaborat pels serveis tècnics municipals, que regula de
forma estandarditzada els articles de les Normes subsidiàries de planejament municipal de
Sort que fan referència a colors, concretament els articles que s esmenten a continuació, i al
qual s especifiquen les notacions segons el sistema estàndard NCS (Natural Color System),
que seran les aplicables al municipi de Sort i també s especifiquen a continuació:
Articles amb referència a colors:
Art. 63. Regles sobre mitgeres
Art 70. Pati davanter i posterior de parcel·la
Art. 86. Planta coberta
Art. 91. Composició de la façana
Art. 118. Zona de Nucli Antic. Clau I1
Art. 119. Zona de Renovació. Clau I2
Art. 120. Zona de Restauració. Els nuclis. Clau I3
Art. 121. Zona d'Edificació contínua. Clau II1
Art. 122. Zona d'edificació residencial aïllada. Clau II2
Art. 124. Zona d indústria urbana. Clau II4
Art. 125. Zona de Creixement en volumetria opcional. Clau II5
Art. 130. Zona de desenvolupament urbà intensiu. Clau III1
Art. 131. Zona de desenvolupament urbà extensiu. Clau III2
Art. 132. Zona de desenvolupament urbà semi-intensiu. Clau III3
Art. 133. Zona de desenvolupament industrial. Clau III4
Art. 142. Disposicions generals
Art. 164. Senyalítica
Art. 185.28, 128.36 Norma relativa al nucli d Olp
Notacions sistema NCS:
NCS S 1500-N
NCS S 2000-N
NCS S 2500-N
NCS S 3000-N
NCS S 1002-Y
NCS S 1502-Y
NCS S 2002-Y
NCS S 1010-Y
NCS S 1510-Y
NCS S 2010-Y
NCS S 1515-Y
NCS S 1005-Y10R
NCS S 2005-Y10R
NCS S 9007-Y10R
NCS S 1010-Y10R
NCS S 1510-Y10R
NCS S 2010-Y10R

NCS S 1015-Y10R
NCS S 1515-Y10R
NCS S 1005-Y20R
NCS S 2005-Y20R
NCS S 1010-Y20R
NCS S 1510-Y20R
NCS S 2010-Y20R
NCS S 0510-Y20R
NCS S 1015-Y20R
NCS S 1515-Y20R
NCS S 2020-Y20R
NCS S 1020-Y20R
NCS S 0804-Y30R
NCS S 0505-Y30R
NCS S 1005-Y30R
NCS S 2005-Y30R
NCS S 0907-Y30R
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NCS S 1010-Y30R
NCS S 1510-Y30R
NCS S 2010-Y30R
NCS S 0510-Y30R
NCS S 1015-Y30R
NCS S 1515-Y30R
NCS S 2020-Y30R
NCS S 0520-Y30R
NCS S 1020-Y30R
NCS S 1030-Y30R
NCS S 2030-Y30R
NCS S 1005-Y40R
NCS S 2005-Y40R
NCS S 0507-Y40R
NCS S 1010-Y40R
NCS S 1510-Y40R
NCS S 2010-Y40R

NCS S 1015-Y40R
NCS S 1515-Y40R
NCS S 2020-Y40R
NCS S 2005-Y70R
NCS S 1005-G10Y
NCS S 2005-G10Y
NCS S 1005-G30Y
NCS S 2005-G30Y
NCS S 1510-G40Y
NCS S 2010-G30Y
NCS S 1510-G60Y
NCS S 2010-G50Y
NCS S 1005-G70Y
NCS S 2005-G70Y
NCS S 1005-R70B
NCS S 2005-R70B
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment la Carta de colors del municipi de Sort, com a norma complementària
de les Normes de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort relativa a la
regulació dels articles que fan referència a colors.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 45 dies, durant el
qual els interessats podran presentar al·legacions 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.

15 Aprofitaments forestals 2012
Exp. M-7/11
CUP 124

BOSC, PLANS I PELAGUDA

PASTURES

(Exp. PSO 23/11)

Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya per a regular
l execució dels aprofitaments de pastures corresponents a l any 2011 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 73,80 i un preu índex de 92,25 ,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa d agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament al senyor Joan Salvadó Sabarich l aprofitament de pastures de
l any 2011 de la CUP 124, Bosc, Plans i Pelaguda , per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l interessat i a l Àrea del Medi Natural Forestals del
DAAM.
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.
CUP 185

ROQUES DE LA BASTIDA

PASTURES

(Exp. PSO 100/11)

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 2011 a la forest amb núm. d elenc 185, anomenada les
Roques de la Bastida , de la Bastida, l objecte de la qual és la d adjudicar un aprofitament
de pastures per a ús veïnal per licitació per a 30 caps de bestiar boví i 20 de bestiar equí, i
una taxació base de 77,20 i un preu índex de 96,50 ,
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Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa d agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar directament a la senyora Rosa Solanes Arnau l aprofitament de pastures
de l any 2011 de la CUP 185, la Roques de la Bastida , per raó de la quantia.
2. Notificar aquest acord a l interessat, als veïns de la Bastida i a l Àrea del Medi
Natural Forestals del DAAM.
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.

16 Mocions al Ple
Exp. G-1/11
MOCIÓ EN SUPORT DE L ESCOLA CATALANA
Vista la Moció presentada pel Grup de CiU en defensa del model educatiu vigent a
Catalunya durant els darrers 30 anys, d immersió lingüística i de consideració del català com
a llengua vehicular a les aules, model avalat per l informe PISA 2009 i que ha estat objecte
de reconeixement internacional per haver contribuït a pal·liar el greu desequilibri la llengua
pròpia de Catalunya respecte al castellà i que ha mostrat la seva eficàcia en el manteniment
de la cohesió social al nostre país,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Manifestar el rebuig de l Ajuntament de Sort a les sentències del Tribunal Suprem
espanyol i a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que
posen en perill el sistema d immersió lingüística als centres educatius de Catalunya.
2. Manifestar el suport de l Ajuntament de Sort al model d escola catalana en llengua i
continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en
el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.
3. Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes
sentències i instar el govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que es
disposa a la Llei d Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i
d aprenentatge en l ensenyament.
4. Aprovar el text íntegre de la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, còpia de la
qual s adjunta a la present acta.
5. Comunicar aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris
del Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a
la plataforma Somescola.cat, impulsora d aquesta iniciativa.
6. Facultar l alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquests acords.
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CONSTITUCIÓ DE L ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Exp. I-4/11
Vista la moció presentada pel Grup municipal de CIU en la qual s indica que com a
conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l Estatut d Autonomia
de Catalunya, que va comportar una modificació de continguts que retallaven l àmbit
d autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis de Catalunya que va
comportar la declaració de municipis moralment exclosos de la Constitució Espanyola,
recollint d aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010, i
s hi proposa la constitució d una associació d ens locals amb l objecte de defensar
l assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l exercici del dret
a decidir,
Amb 6 vots a favor, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, i 3 en contra,
dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, dels 9 membres presents del total d 11 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Iniciar les actuacions per a la constitució d una associació d ens locals amb l objecte
de la defensar l assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i la
promoció de l exercici del dret a decidir.
2. Expressar la voluntat de l Ajuntament de Sort de concórrer a l assemblea que elabori
els estatuts que han de regir el funcionament de l Associació.
3. Designar l alcalde de Sort, senyor Llàtzer Sibís Goset, com a representant de
l Ajuntament de Sort a l Associació a constituir, fent constar la sol·licitud de
designar un segon representant permanent, el regidor senyor Flòrido Dolcet Esteve,
que podran delegar aquesta representació a uns altres regidors cas de no poder
assistir a les reunions.
4. Aprovar el text íntegre de la Moció presentada pel Grup municipal de CiU, còpia de la
qual s adjunta a la present acta.
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.

MOCIÓ DE LA DIPUTACIÓ SOBRE LA SITUACIÓ FINANCERA DELS ENS LOCALS

Vista la Moció presentada per la Diputació de Lleida en la qual es posa de manifest que la
situació econòmica i financera dels ens locals catalans ha esdevingut insostenible i els limita
l oferta de serveis als ciutadans, i es considera imprescindible la reforma de la Llei
d Hisendes Locals i un finançament municipal adequat i, davant la reclamació per part de
l Estat de la devolució de l excés de fons transferits a compte els anys 2008 i 2009, per una
mala previsió d ingressos de l Estat,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
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1. Donar suport a la Moció de la Diputació de Lleida per instar a l Estat a no exigir la
devolució de l excés de fons transferits a compte als ens locals l any 2009 fins que
no es modifiqui la Llei d hisendes locals i es doti els ens locals amb un finançament
adequat, i altres mesures de suport a la situació financera dels ens locals de
Catalunya, aprovant el text íntegre de la Moció presentada pel Grup municipal de CiU,
còpia de la qual s adjunta a la present acta.
2. Comunicar aquest acord a la Diputació 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 aquests acords.

MOCIÓ CONTRA LES RETALLADES EN LA SANITAT PÚBLICA
Vista la moció presentada pel Grup municipal d IPS-PM, en la qual es considera que la
sanitat pública és un dret dels ciutadans i que les retallades sanitàries representen una
davallada de la qualitat del servei donat a la població i es demana mantenir una sanitat
pública equitativa, eficaç i de qualitat, sense restriccions en personal ni en dotació de
recursos,
Amb 3 vots a favor, dels senyors Tomàs, Ricart i Tuneu, i 6 en contra, dels senyors Sibís,
Gallardo, Dolcet, Obiols, Lluís i Colom, dels 9 membres presents del total d 11 que formen
la Corporació, el Ple ACORDA:
1. No aprovar la moció presentada pel Grup municipal d IPS-PM en relació amb les
retallades en la sanitat pública, còpia de la qual s adjunta a la present acta.
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.

16 Assumptes de tràmit i administratius
CESSIÓ DE TERRENYS PER A LA CONSTRUCCIÓ D UNA ROTONDA A ALTRON

Exp. U-7/09
Atès que la Diputació de Lleida ha redactat el projecte executiu del Projecte de reforçament
del ferm i obres complementàries a la carretera LV-5223, de la C-13 (Sort) a Llessui. PK
0+000 al 12+400, a executar per la Diputació de Lleida , que preveu l ocupació d una porció
de 282,00 m2 de superfície total de dos finques propietat de la senyora Montserrat de Moner
Farreró incloses a l àmbit de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort a Altron, que són necessàries per a l execució de les obres,
Vist el document Acord de cessió de terrenys de la Sra. Montserrat de Moner Farreró, com a
propietària, a favor de l Ajuntament de Sort per a l execució del projecte de reforçament del
ferm i obres complementàries a la carretera LV-5223, de la C-13 a Llessui, Pk 0+000 al
12+400, a executar per la Diputació de Lleida,
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Acceptar i aprovar el document anomenat: Acord de cessió de terrenys de la Sra.
Montserrat de Moner Farreró, com a propietària, a favor de l Ajuntament de Sort per a
l execució del Projecte de reforçament del ferm i obres complementàries a la carretera
LV-5223, de la C-13 (Sort) a Llessui. PK 0+000 al 12+400, a executar per la Diputació
de Lleida i que ha estat signat per l Alcalde i la Sra. de Moner en data 19 d octubre de
2012.
2. Posar a disposició de la Diputació de Lleida els terrenys inclosos a l acord anterior que
suposen una superfície total de 282,00 m2, per a que es pugui executar per part de la
Diputació de Lleida les obres incloses al Projecte de reforçament del ferm i obres
complementàries a la carretera LV-5223, de la C-13 (Sort) a Llessui. Pk 0+000 al
12+400 (clau: VO-RF-11-017).
3. Autoritzar des d aquest moment l ocupació real dels terrenys cedits per la Sra. de
Moner perquè puguin iniciar-se les obres de referència.

ELABORACIÓ DELS CENSOS DE POBLACIÓ I HABITATGES 2011
I-3/11
L alcalde informa al Ple que l Institut Nacional d Estadística està elaborant els Censos de
població i habitatges 2011, per primera vegada per mandat europeu segons el Reglament CE
763/2008 del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, censos que també són una
estadística oficial inclosa al Pla estadístic de Catalunya de 2011 i de 2012, que es realitzen amb
enquestes a una mostra de ciutadans, per la qual cosa demana que tots els ciutadans del
municipi de Sort, i expressament als qui hagin estat inclosos en el mostreig, col·laborin en
l obtenció d aquestes importants dades estadístiques, el secret de les quals recorda que està
protegida per les lleis. Per assentiment el Ple es dóna per assabentat.

20 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta.
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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