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

16 de novembre de 2009
de 2200 h a 2307 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-27/09
Ple 09/6

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
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
(Arriba al punt 12)
secretari

Excusen la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Marc Faurat Rafel
No assisteix
Sr. Josep M. Lluís Lladós
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

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació de les NNSSP a Montardit de Dalt
Modificació de les NNSSP a Sorre
Modificació de les NNSSP a la Bastida
Modificació del Pla Especial del sector de la Palissa (PE1)
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10
11
12
13
14
15

Renovació del Jutge de Pau suplent
Renovació de membres de la Junta rectora del Patronat de Llar d’Infants
Moció de suport a la consulta popular per la independència
Consulta popular sobre les dates de les Festes Locals en cas de coincidències
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de les sessions anteriors, de 6 de juliol i de 6 de novembre
de 2009, que s'aproven per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre
d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-15/09
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des
del darrer Ple:

Núm
Data
135/09
15/06

Assumpte

Expedient
S-51/09

136/09
30/06

O-54/09

137/09
03/07

O-51/09

138/09
08/07

F-48/04

139/09
09/07

U-13/09

140/09
10/07

F-52/09

141/09
17/07

A-32/09

142/09
17/07

O-59/08

143/09
20/07

C-5/09

144/09
22/07

O-46/06

Accepta la delegació de l’acte de prestació del consentiment matrimonial
entre Miguel A. Pelegrina Jiménez i Rosa M. Sans Gasull
Llicència de primera ocupació a Demogar 2003 SL, per a edifici
plurifamiliar amb 30 habitatges a C/ Torrent de Pietat, 13-15 de Sort
Llicència d’obres a Teresa Picolo Sevilla, per a canvi de finestres a C/
Castell, 32, de Sort
Aprova el certificat d’obres 1 i únic de Construcció d’una piscina
coberta, Fase 1.1, amb un import certificat de 109.715,26 €
Llicència de parcel·lació a Incasol, per a segregació d’una porció de finca
al C/ Raval, 16 a 24
Ratifica la delegació implícita a la Junta de Govern de l’atribució de
l’Alcaldia de sol·licitar subvencions
Llicència d’activitat a Lluís Obiols Capdevila, per a canvi de vehicle de
taxi al de matrícula 5187-GMT
Llicència d’obres a Ramon Sambola Ramonich, per a rehabilitar
l’interior d’un habitatge a Av. Comtes de Pallars, 44
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub el
dia 21 de juliol de 2009
Llicència d’obres a Diputació de Lleida per a construcció d’una planta de
transferència a la carretera d’Enviny
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145/07
22/07

A-28/06

146/09
23/07

C-5/09

147/09
23/07

C-5/09

148/09
23/07

I-41/09

149/09
27/07

O-29/06

150/09
29/07

I-19/09

151/09
31/07

U-15/09

152/09
31/07

C-5/09

153/09
31/07

C-5/09

154/09
31/07

F-6/09

155/09
07/08

C-5/09

156/07
10/08

O-6/08

157/09
12/08

O-55/09

158/09
12/08

O-54/09

159/09
13/08

O-57/09

160/09
14/08

C-5/09

161/09
14/08

A-9/09

162/09
14/08

O-59/09

163/09
14/08

O-62/09

164/09
14/08

U-16/08

165/09
18/08

A-31/09

166/09
18/08

U-10/09

167/09
19/08

O-16/09

Llicència d’activitat a Consell Comarcal Pallars Sobirà, per a Planta de
Transferència de RSU
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies 31 de juliol i 1, 2 i 3 d’agost de 2009
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub el
dia 25 de juliol de 2009
Designa el procurador Carles Badia Verdeny per representar
l’Ajuntament al Judici Monitori 435/2009, Egido, i casos futurs
Ordena a Nord 3 Rius SL l’execució urgent d’obres per garantir la
seguretat a un carrer de Casa Juanmartí de Llarvent
S’autoritza la treballadora municipal Sílvia Montané Perucho a recollir a
l’OTG de Tremp documentació dels Plans d’ocupació
Llicència de parcel∙lació a Neus Fort José per a segregació de 73,40 m2 a
Hort de Guilset, partida de Torrent de Pietat, de Sort
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub els
dies 31 de juliol i 1, 2 i 3 d’agost de 2009
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar musical La
Llar els dies 31 de juliol i 1,2 i 3 d’agost de 2009
Aprova el certificat d’obres 1 i únic de Urbanització del carrer Castell de
Sort, amb un import certificat de 53.468,98 €
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub els
dies 7, 8 i 9 d’agost de 2009
Llicència d’obres a Millor Aquí SL per a enderroc d’un edifici al C/ Dr.
Carles Pol i Aleu, 17, de Sort
Llicència d’obres a Vanses Castell SL, per a reformes interiors a Ptge.
Particular Pey, 1, de Sort
Llicència d’obres a Artur Artigas Busquets, per a reforma d’un bany a
Ptge. Santa Anna, 2, de Sort
Llicència d’obres a Proens SA, per a obertura d’una rasa al Paller Nou
d’Olp
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Mehari Pub els
dies 14, 15 i 16 d’agost de 2009
Autoritza a Organització II Concentració Túning l’ocupació de via
pública al Pàrquing Poliesportiu del 14 al 30 d’agost
Llicència d’obres a Hilari Sorigué, per a enrajolar una cuina i reparar
puntualment una façana, al C/ Raval, 26, 1r de Sort
Llicència d’obres a Carles Gasia, en nom de Lluís Tor, per a reforma
d’una coberta als Coberts de Trilla de Llessui
Modificació de la llicència de parcel∙lació de 21.7.2008, per segregar una
porció de 1.709,00 m2 de la finca Peralada per cedir a la Guàrdia Civil
Llicència d’activitats a Tusal Associats SCP, per a taller de fusteria a C/
Escoles, 2, de Sort
Llicència de divisió horitzontal a Joan, Mireia Assumpta i Montserrat
Oliveras Bagués, per a 3 entitats a Casa Bringué de Bernui
Llicència d’obres a Carme Schouten, per a instal∙lació d’una caldera de
biomasa al C/ Major, 3 d’Altron
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168/09
20/08

O-63/09

169/09
24/08

O-64/09

170/09
24/08

A-9/09

171/09
24/08

F-69/09

172/09
26/08

O-65/09

173/09
27/08

O-67/09

174/09
27/08

F-50/09

175/09
31/08

O-101/08

176/09
04/09

A-34/09

177/09
07/09

C-5/09

178/09
08/09

U-4/09

179/09
10/09

O-74/09

180/09
14/09

O-75/09

181/09
14/09

U-4/07

182/09
15/09

O-76/09

183/09
18/09

O-62/07

184/09
18/09

O-73/09

185/09
18/09

O-26/07

186/09
21/09

O-66/09

187/09
21/09

A-36/09

188/09
23/09

O-77/09

189/09
25/09

O-79/09

190/09
07/10

C-5/09

Llicència d’obres a Manel Escur, per a reparació d’un mur de pedra a
l’Hort de Casa Peri de Llessui.
Llicència d’obres a Lluís Pujalt, per a reforma d’una cuina al C/ Major,
50, de Sort.
Autoritza a C8C Producciones a rodar un documental a Sort, Museu del
Camí de la Llibertat i Muntanya d’Enviny
Convoca procés selectiu per subvencions a nens/es de 0 a 3 anys en
situacions econòmiques desfavorides (codi 225C EN04)
Llicència d’obres a Com. Propiet. Montorroio 9, per a reparació d’una
rampa de garatge a l’av. Generalitat, 9 (plaça interior) de Sort
Llicència d’obres a Millor Aquí, SL, per a Enderroc d’elements
deteriorats de façana i estintolament d’interior al C/ Major, 14 de Sort
Aprova la factura 100139 d’Amesames SCP, de 500 €, per ajuts al
Catàleg d’oferta cultural 2009 de l’IEI
Llicència d’obres a Tallers Pallars Sobirà SL, per a instal∙lar calefacció
per terra radiant al polígon industrial Els Salancons, naus 9-12, de Sort
Llicència d’activitat a Agathis SCP, per a venda de complements de
vestir i artesania a C/ Major, 19, de Sort
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar Musical
Mehari Pub els dies 10, 11 i 12 de setembre de 2009 per la Diada
Ordena la neteja del Camí vell de Montardit de Dalt del material
esllavissat per la caiguda d’un mur
Llicència d’obres a Vicenç Mitjana Rabasa, per a reformes interiors a un
local a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 11
Llicència d’obres a Tusal i Associats SCP, per a la instal∙lació d’un rètol
a C/ Escoles, 2, de Sort
Llicència de parcel∙lació a Ajuntament de Sort, per a agrupació de les
parcel∙les 8-2.C, 8-2.D i 8-2.E, del Pla Parcial Borda de Paisan en la 8-2
Llicència d’obres a Modesto Santilari Orteu, per a substitució de coberta
a Casa Miquel de Sorre
Llicència de 1a ocupació a Fernando Llesuy Salvador, per edifici aïllat
amb 2 habitatges adossats a Casa Ramoneda de Bressui
Llicència d’obres a Carme Colom, en nom de Mariano Gasset, per a
reforma d’un bany a Av. Diputació, 13 de Sort
Llicència de 1a ocupació a Xavier Boneta per a 1 habitatge a Casa Rogel
de Llessui
Llicència d’obres a Cervós Materials de Construcció, SL, per a
condicionament de local i 1 rètol a Av. Generalitat, 45, de Sort
Llicència d’activitat a Cervós Materials de Construcció SL, per a
exposició i venda de material sanitari i rajoles a Av. Generalitat, 45, Sort
Llicència d’obres a Immobiliària Caregue SL, per a connexió d’aigües
pluvials a Casa Borrut, de Montardit de Baix
Llicència d’obres a Lluís Boada Chao, per a reforma d’habitatge a Casa
Fuster d’Enviny
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
els dies del Pont del Pilar
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191/09
07/10

A-37/08

192/09
08/10

A-22/08

193/10
09/10

E-13/09

194/10
09/10

E-13/09

195/09
13/10

O-84/09

196/09
14/10

O-86/09

197/09
14/10

O-81/09

198/ 09
15/10

O-83/09

199/09
19/10

O-45/09

200/09
19/10

O-52/09

201/09
26/10

O-32/07

202/09
26/10

A-29/09

203/09
27/10

O-88/09

204/09
28/10

A-43/09

205/09
30/10

A-9/09

206/09
30/10

O-58/09

207/09
30/10

A-37/09

208/09
30/10

A-35/09

209/09
30/10

O-036/09

210/09
03/11

I-14/09

211/09
03/11

F-72/08

212/09
03/11

S-31/09

213/09
05/11

P-2/99

Llicència d’activitat a Mehari Pub SL, per a canvi de bar musical a
discoteca al C/ Professor Fassman, 4, de Sort
Llicència ambiental d’activitat a Javier Boneta Andreva, per a
allotjament rural independent ARI a Casa Rogel de Llessui
Traspàs de la parada de mercat núm. 12 de Leonardo Jiménez Velillas a
favor del seu germà Mariano Jiménez Velillas
Traspàs de la parada de mercat núm. 14 Francisco Jiménez Heredia, a
favor del seu nebot Juan José Jiménez Cortés
Llicència d’obres a Concepció i Agustí Roqué Isus, per a la reforma de
llosat a Av. Comtes de Pallars, 18, de Sort
Llicència d’obres a Àngel Sanmartí, per a millores a la façana de Casa
Jantorre de Llessui
Llicència d’obres a Joan Obiols, per enrajolar i l’instal∙lar una porta a
Av. Verge de Montserrat, 2, de Sort
Llicència d’obres a Laura Morano, per a millores interiors a Av. Verge
de Montserrat, 4, de Sort
Llicència de 1a ocupació a PROENS SA per a edifici plurifamiliar amb
8 habitatges, 8 aparcaments i 8 trasters al Paller Nou d’Olp
Llicència d’obres a Josep M. Juanmartí Juanmartí, per a la reforma d’un
bany i finestres a Av. Diputació, 9
Llicència de 1a ocupació a Guillem Olivo per a 1 habitatge unifamiliar al
C/ de Forn, 6
Llicència de traspàs d’activitat d’escorxador de l’Ajuntament de Sort a
favor de Pèl i Llana Sort 2008, al Camí de l’Escorxador, s/n
Llicència d’obres a Vidres Manel SL, per a instal∙lació de plaques solars
a Pol. Industrial Els Salancons, naus 4-5
Llicència d’activitat a Vidres Manel SL, per a energia solar fotovoltaica
a Pol. Industrial Els Salancons, naus 4-5
Autoritza una parada de venda de castanyes als alumnes de 4rt ESO de
l’IES Hug Roger III, el 31 d’octubre als porxos Burrella
Llicència d’obres a Endesa Distribución Eléctrica SLU per a instal∙lació
de BTL subterrània (BTL-2203) a Pl. Sant Eloi, 1
Llicència d’activitat a Vicenç Mitjana Rabasa, per a despatx professional
d’advocats a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 11
Llicència d’activitat a Comercial Industrial Pirinenca 2009 SL, per a
venda de ferreteria industrial al Pol. Industrial Els Salancons, nau 21
Llicència d’obres a Celler Batlliu de Sort SL, per construir un celler de vi
( 1a fase) a Borda Cebrià d’Olp
Confirma l’empadronament de 2 menors a Casa Buraut de Bressui,
autoritzat pels pares
Aprova el certificat d’obres 1 i únic d’Urbanització de carrers a Altron,
amb un import certificat de 86.487,95 €
Autoritza a Televisió de Catalunya la col∙locació de 5o banderoles de la
Marató de TV3
Separa el senyor Ignasi Garcia Pastor del càrrec d’assessor de l’Ajuntament
de Sort en matèria urbanística, amb efectes a partir del 15 de desembre
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214/09
06/11

O-94/09

215/09
06/11

E-8/09

216/09
09/11

O-87/09

217/09
12/09

O-93/09

Llicència d’obres a Josep M. Perramon, per a restaurar un trebol i un mur
de pedra seca a Borda de Joanet de Seurí
Autoritza a Zero4 Cultura en Directe SL a instal∙lar una carpa
d’Encomana el Català a Pl. Caterina Albert el 7 de novembre
Llicència d’obres a Pilar March, per a moviment de terres a la parcel∙la
4, del PAU1 – LB1 de La Bastida
Llicència d’obres a Vicenç Mitjana, per a instal∙lar un rètol al C/ Dr.
Carles Pol i Aleu, 11

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 135/09 a 217/09, 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, el núm. 148/09.

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:
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 10 de juliol de 2009
�
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova la presentació d’al∙legacions al PUOSC/2010: Calefacció als Estudis d’Altron,
Avançament a 2010 de la Piscina coberta i Millora de l’entorn de l’església d’Enviny.
S’aprova la memòria de Manteniment del servei de lectura pública, amb un import de
28.000 €, i sol∙licitar un ajut de 21.000 € a la Subdirecció Gral. de Biblioteques.
S’aprova la relació de factures de la Fira de Tardor de 2008, amb un import total d’
11.025,43 €.
S’aprova la contractació directa de l’espectacle David i Lex com a contracte menor per
un import total d’ 1.400 €, per a la Festa Major de 2009.

Junta de Govern de 31 de juliol de 2009
�
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aproven prèviament l’Estudi volumètric per a la reforma i ampliació de la Caseta dels
Estanyos i l’Estudi de l’estat actual, i trametre’ls a la CTUL.
S’aprova la memòria d’ Adquisició de mobiliari i equipament informàtic per a
equipaments de l’Ajuntament, amb un import de 15.260 €, i sol∙licitar un ajut al DGAP.
S’aprova la memòria de Millora paisatgística del passeig arbrat al Camí Natural de les
Vernedes, amb un import de 104.047,36 €, i sol∙licitar un ajut al DPTOP.
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�
�

S’aprova el certificat d’obres núm. 1 i únic de Construcció d’una piscina coberta a Sort,
Separata 1, fase 1.2, amb un import certificat de 391.025,08 €.
S’aprova el certificat d’obres núm. 2 de Condicionament de les zones comercials de
Sort, amb un import certificat de 107.466,23 €.

Junta de Govern de 4 de setembre de 2009
�
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
Es sol∙licita al Dept. d’Educació un ajut per a la concessió de beques de la Llar d’Infants,
curs 2009-2010, a alumnes en situacions econòmiques desfavorides.
S’aprova el projecte de museologia d’una Sala de la Presó-Museu del Camí de la
Llibertat dedicada als refugiats jueus, amb un import d’execució de 125.874,00 €.

Junta de Govern de 2 d’octubre de 2009
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’accepten 2 subvencions del Dept. d’Educació per a la Llar d’Infants, per import total
de 97.200,00 €.

Junta de Govern de 23 d’octubre de 2009
�
�

S’aprova l’acta de la sessió anterior.
S’aprova sol∙licitar una pròrroga per a l’execució de 2 obres del Pla FEIL:
Urbanitzacions del carrer Joaquim Sostres i de l’avinguda Generalitat.

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. 2009/2, amb un import total de 783.493,64 €,
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 2009/2.
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05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
LLESUY-MORGÓ CABEZUDO * URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA BASTIDA
Exp. U-12/08 * Conveni 18/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb els senyors Fernando Llesuy Morgó, Julián
Morgó Cabezudo i Clementina Sagrario Cabezudo García, mitjançant el qual es formalitzen els
compromisos d’obres d’urbanització a la UA1 de la Bastida,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i els senyors
Fernando Llesuy Morgó, Julián Morgó Cabezudo i Clementina Sagrario Cabezudo
García, per a formalitzar els compromisos d’obres d’urbanització a la UA1 de la
Bastida.
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.

INSTITUT CATALÀ DE LES DONES * INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES
Exp. S-15/09 * Conveni 25/2009
Vist el conveni urbanístic signat amb la senyora Marta Selva Masoliver, presidenta de la Junta
de Govern de l’Institut Català de les Dones i actuant en el seu nom i representació, mitjançant
el qual es formalitza la coordinació, cooperació i col∙laboració per a una millor gestió dels
serveis d’informació i atenció a les dones per als anys 2009 i 2010,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’Institut Català de
les Dones per a formalitzar la coordinació, cooperació i col∙laboració per a una millor
gestió dels serveis d’informació i atenció a les dones per als anys 2009 i 2010.
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.

FAURAT VILA, JORDI * CESSIÓ VOLUNTÀRIA DE TERRENYS
Exp. O-74/08 * Conveni 27/2009
Vist l’esborrany de conveni urbanístic a signar amb el senyor Jordi Faurat Vila, mitjançant el
qual es formalitza la cessió voluntària d’un terreny com a cessió anticipada al sector del Pla
Parcial 3 (PP3),
8

Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el senyor Jordi
Faurat Vila per a formalitzar la cessió voluntària d’un terreny com a cessió anticipada al
sector del Pla Parcial 3 (PP3).
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.

AJUNT.SORIGUERA – PORT CANTÓ – TALLERS LLADÓS * PORTADA D’AIGUA
Exp. F-7/09 * Conveni 30/2009
Vist el conveni urbanístic signat amb els senyors Vicens Mitjana Rabasa, alcalde de Soriguera
que actua en nom de l’Ajuntament de Soriguera, Josep Ramon Fondevilla Isus, que actua en
nom de l’empresa Port Cantó SL, i Agustí Farré Lladós, que actua en nom de l’empresa
Tallers Lladós SL, mitjançant el qual es formalitza l’autorització d’una escomesa a la xarxa de
distribució d’aigua potable de Sort per al subministrament a dos locals situats en terme
municipal de Soriguera i les condicions de l’autorització,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’Ajuntament de
Soriguera i les empreses Port Cantó SL i Tallers Lladós SL, per a formalitzar
l’autorització d’una escomesa a la xarxa de distribució d’aigua potable de Sort per al
subministrament a dos locals situats en terme municipal de Soriguera.
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 * APLICACIÓ PER AL REGISTRE DE SOL·LICITANTS D’HPO
Exp. I-9/09 * Conveni 31/2009
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Frederic Linares Aguilar, conseller delegat
d’Adigsa que actua en el seu nom i representació, mitjançant el qual es formalitza la cessió de
l’ús de l’aplicació informàtica Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial i les
obligacions de cada part,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i l’empresa
pública Adigsa per a la cessió de l’ús de l’aplicació informàtica Registre de sol·licitants
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d’habitatges 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.

IES HUG ROGER III * FORMACIÓ ESPECÍFICA PER A UN ALUMNE
Exp. I-12/09 * Conveni 32/2009
Vist el conveni signat el 15.10.2009 amb el senyor Joan Carles Farré Casal, director de l’IES de
Sort en nom de l’IES, per formalitzar la col∙laboració en matèria d’atenció educativa
concretada per a l’alumne Constantin Cosmin Epure a través d’un projecte educatiu específic,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i l’IES per
formalitzar la col∙laboració en matèria d’atenció educativa concretada per a l’alumne
Constantin Cosmin Epure a través d’un projecte educatiu específic.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

IES HUG ROGER III / RODRIGO BRAGA * FORMACIÓ PRÀCTICA ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 33/2009
Vist el conveni signat el 12.3.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Rodrigo Braga Silva, alumne de l’IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball amb la brigadilla municipal d’obres,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’IES de Sort i
Rodrigo Braga Silva per a la formació pràctica d’aquest en centres de treball.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

IES HUG ROGER III / ALBA RUIZ * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 34/2009
Vist el conveni signat el 12.3.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Alba Ruiz Semino, alumna de l’IES, per formalitzar la realització de
formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
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Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’IES de Sort i
Alba Ruiz per a la formació pràctica d’aquest en centres de treball.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

IES HUG ROGER III / ISABEL TORRE * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 35/2009
Vist el conveni signat el 28.9.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Isabel Carina da Torre Machado, 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 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’IES de Sort i
Isabel da Torre per a la formació pràctica d’aquest en centres de treball.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

IES HUG ROGER III / ISABEL TORRE * FORMACIÓ PRÀCTICA D’ESTUDIANTS
Exp. I-12/09 * Conveni 36/2009
Vist el conveni signat el 23.10.2009 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l’IES
de Sort en nom de l’IES, i Isabel Carina da Torre Machado, 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 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’IES de Sort i
Isabel da Torre per a la formació pràctica d’aquest en centres de treball.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

FUNDACIÓ CASTELLS CULTURALS * MÚSICA ALS CASTELLS 2009
Exp. S-18/09 * Conveni 37/2009
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Vist el conveni a signat amb el senyor Ramon Orpinell Vilarroig, director-gerent de la
Fundació Castells Culturals de Catalunya que actua en el seu nom, mitjançant el qual es
formalitza la realització d’un concert corresponent al cicle Música als Castells de 2009 i els
compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la Fundació
Castells Culturals de Catalunya per a formalitzar la realització d’un concert del cicle
Música als Castells de 2009.
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 CATALÀ DE L’ESPORT * PLA ACTIVITAT FÍSICA, ESPORT I SALUT
Exp. S-9/09 * Conveni 38/2009
Vist l’esborrany de protocol de col∙laboració a signar amb la senyora Anna Pruna Grivé,
secretària general de l’Esport i presidenta del Consell Català de l’Esport del Departament de la
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya i actuant en nom del Consell, mitjançant el qual
es formalitza la progressiva implementació del Pla d’activitat física, esport i salut,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i protocol de
col∙laboració a signar amb el Consell Català de l’Esport del Departament de la
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya per a formalitzar la progressiva
implementació del Pla d’activitat física, esport i salut.
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 de les NNSSP a Montardit de Dalt
Exp. U-17/09
Vist el document de Proposta d’avanç de planejament de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la delimitació i ordenació del nucli de
Montardit de Dalt, redactat per l’arquitecte urbanista senyor Ignasi Garcia Pastor, dels serveis
tècnics municipals,
Vist el que es disposa a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a l’article 101 del Decret 305/2006, de 18 de
12

juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar el procés de participació previ a l’aprovació de l’avanç de planejament,
mitjançant la notificació als veïns del document de Proposta d’avanç de planejament de
la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort
per a la delimitació i ordenació del nucli de Montardit de Dalt, a l’efecte de presentació
de suggeriments.
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.

07 Modificació de les NNSSP a Sorre
Exp. U-16/09
Vist el document de Proposta d’avanç de planejament de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la delimitació i ordenació del nucli de
Sorre, redactat per l’arquitecte urbanista senyor Ignasi Garcia Pastor, dels serveis tècnics
municipals,
Vist el que es disposa a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a l’article 101 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar el procés de participació previ a l’aprovació de l’avanç de planejament,
mitjançant la notificació als veïns del document de Proposta d’avanç de planejament de
la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort
per a la delimitació i ordenació del nucli de Sorre, a l’efecte de presentació de
suggeriments.
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.

08 Modificació de les NNSSP a la Bastida
Exp. U-18/09
Vist el document de Proposta d’avanç de planejament de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la delimitació i ordenació del nucli de la
Bastida, redactat per l’arquitecte urbanista senyor Ignasi Garcia Pastor, dels serveis tècnics
municipals,
Vist el que es disposa a l’article 73 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
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s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i a l’article 101 del Decret 305/2006, de 18 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar el procés de participació previ a l’aprovació de l’avanç de planejament,
mitjançant la notificació als veïns del document de Proposta d’avanç de planejament de
la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal de Sort
per a la delimitació i ordenació del nucli de la Bastida, a l’efecte de presentació de
suggeriments.
2. Facultar l’Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.

09 Modificació del Pla Especial del sector de la Palissa (PE1)
Exp. U-7/04
Vist el document d’Annex complementari al text refós del projecte de reparcel∙lació de la
Unitat d’Actuació delimitada al Pla Especial del sector la Palissa PE1, redactat per l’arquitecte
senyor Fc. Xavier Ma. León i Mussons, del despatx Eaux arquitectes SLP, per a l’actualització
dels titulars i d’altres aspectes registrals de les finques incloses a l’àmbit,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document d’Annex complementari al text refós del projecte de
reparcel∙lació de la Unitat d’Actuació delimitada al Pla Especial del sector la Palissa
PE1.
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.

10 Renovació del Jutge de Pau suplent
Exp. I-39/09
Vist l’escrit de la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel
qual es comunica que està proper a finalitzar el termini de nomenament del Jutge de Pau
suplent de Sort, senyor Joan Obiols Navarri, per la qual cosa el càrrec quedarà vacant,
Atès que durant el període d’exposició pública de la vacant, publicada al Tauler d’anuncis
oficials de l’Ajuntament i del Jutjat de Pau de Sort i al BOP núm. 109 de 4.8.2009, s’ha
presentat una única candidatura, del senyor Joan Obiols Navarri per optar a la seva
reelecció,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació de proposar al TSJC la designació
com a Jutge de Pau suplent de Sort del senyor Joan Obiols Navarri, persona que ha mostrat la
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seva capacitat i que no té cap motiu d’incompatibilitat per al desenvolupament de les funcions
del càrrec, i vista la documentació que consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la designació del senyor Joan
Obiols Navarri com a Jutge de Pau suplent de Sort.
2. Notificar aquest acord al Jutjat de 1a Instància i Instrucció de Tremp.
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.

11 Renovació de membres de la Junta rectora del Patronat de Llar d’Infants
Exp. S-60/09
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’ensenyament de designar els vocals de la Junta
Rectora del Patronal municipal de la Llar d’infants que, d’acord amb el que es disposa als
Estatuts del Patronat, han de representar els pares i mares d’alumnes, els quals proposen el
nomenament dels senyors Xavier Puy Muñoz, Lluís Boada Chao i Josep Camps Farran,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Designar els senyors Xavier Puy Muñoz, Lluís Boada Chao i Josep Camps Farran com
a vocals de la Junta Rectora del Patronal municipal de la Llar d’infants en representació
dels pares i mares d’alumnes.
2. Notificar aquest acord a les persones interessades i a la Direcció de la Llar d’infants.
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.

En aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Josep Colom.

12 Moció de suport a la consulta popular per la independència
Exp. G-1/09
Vista la Moció de suport a les consultes populars municipals per la independència presentada
pel Grup municipal d’ERC-AM, i l’escrit de l’Associació Centre Social Casa Xorret, amb el
suport de les entitats Associació Esportiva Pallars, Lo Pi Negre, Rurbans, Obrador Xisqueta i
Associació Cultural Cambuleta, en el qual es demana suport a la Moció abans esmentada i,
mitjançant una raonada exposició de motius, demanen suport a la Coordinadora per efectuar la
consulta sobre la independència al municipi de Sort,
Ateses les consideracions exposades pels representants dels Grups polítics municipals, del
senyor Meneses en nom del Grup d’ IPS-PM (PSC), que indica que està a favor de la
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realització de consultes però que ara no és el moment oportú per a fer aquest tipus de
plantejaments ni és un assumpte que interessi a la gent que travessa per problemes greus, i que
des del seu punt de vista aquestes consultes no afavoreixen Catalunya; del senyor Juangran en
nom del Grup d’ERC-AM, que indica que potser no és el moment més oportú per a tirar
endavant aquesta iniciativa per la situació de crisis generalitzada, però que una cosa és la
dependència i una altra la independència, que el poder de l’Estat s’hi posa en contra de forma
desproporcionada, atès que es tracta d’una consulta no vinculant a la població, que es fan
acusacions de separatisme però el Govern es dedica a impugnar les consultes amb el que crea
sentiments en contra, i finalment demana respecte a una eina democràtica pròpia de països
avançats; i de l’Alcalde en nom del Grup de CiU, que indica que el seu Grup considera que és
democràtic que les associacions tractin de prendre el pols a l’opinió popular sobre aquest
assumpte, que és clar que les opcions independentistes, que cal tenir present que són pacífiques,
han experimentat un creixement en els darrers temps i cal conèixer les causes, que si les
associacions convocants ho volen fer ho consideren correcte, tot demanant que s’ho prenguin
seriosament i informin i ho organitzin de forma adequada, i proposa donar tot el suport fins allí
on les lleis marquin,
Amb 7 vots a favor, dels senyors López, Sibís, E.Faurat, Anglada, Gallardo, Colom i Juangran,
i 1 en contra, del senyor Meneses, dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Manifestar el suport a les entitats i associacions de la vila de Sort que han iniciat els
tràmits per promoure una consulta sobre la independència de Catalunya i el respecte de
la Corporació municipal a la idea de persones, entitats i associacions de procedències
diferents però totes elles ubicades al nostre municipi de compartir projectes comuns.
2. Mantenir l’Ajuntament al marge del procés de consulta que preveuen promoure
diverses entitats i de la seva organització.
3. Manifestar que els processos de participació ciutadana enriqueixen la societat, la
humanitzen i la fan més democràtica.
4. Notificar aquests acords a les entitats promotores de les esmentades accions.

13 Consulta popular sobre les dates de les Festes Locals en cas de coincidències
Exp. S-52/09
Atesa la proposta de la Comissió informativa de Festes, d’efectuar una consulta popular sobre
la fixació de la segona data que l’Ajuntament de Sort ha de proposar com a festa laboral de
caràcter local, a més del Dimarts de Carnaval que mai presenta aquest problema, i que
normalment és el dia 1 d’agost, dia del Patró de Sort Sant Feliu, en cas que aquesta diada
coincideixi en dissabte o diumenge pels perjudicis que causa un o altre dia a diferents
col∙lectius socials de la vila i del municipi, proposant com a dates alternatives, ja utilitzades en
anys anteriors en què s’ha presentat aquesta coincidència, els dies de Sant Josep, la Pascueta (o
segona Pasqua), o el Dilluns de Pasqua,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Efectuar una consulta popular, mitjançant la pàgina web municipal al veïnat en general
i per carta personalitzada als sectors socials i econòmics més afectats, de la data que
l’Ajuntament de Sort ha de proposar al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya com a segona festa laboral de caràcter local, a més del Dimarts de Carnaval,
en els casos en què l’ 1 d’agost caigui en dissabte o diumenge.
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.

14 Assumptes de tràmit i administratius
ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ FEDER PEL MUSEU DE LES PAPALLONES
Exp. F-4/09
Vista l'Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre de 2009, per la qual s’aproven les bases
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel
FEDER, per al període 2007-2013, i es convoca el termini de presentació de sol∙licituds per al
quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4,
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 16 de gener de 2009, ha
aprovat el projecte executiu de l’actuació Obres de finalització i posada en funcionament del
Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt i sol∙licitar al Departament de Governació i
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya la inclusió de les referides obres a les
finançades amb càrrec al FEDER, període 2007-2013, incloses a l’Objectiu 5,
Vista la Resolució GAP/2529/2009, de 17 de setembre, sobre la selecció d’operació dels ens
locals susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 2007-2010, eix 2 (medi
ambient i prevenció de riscos) i eix 4 (desenvolupament local i urbà), que resol la incorporació
al programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 del projecte presentat per l’Ajuntament de
Sort, amb una despesa elegible de 270.000,00 € i un finançament de 135.000,00 €,
Atès que la Direcció General d’Administració Local ha informat a l’Ajuntament de Sort de la
necessitat que el Plenari de l’Ajuntament accepti la subvenció atorgada per tal de continuar
amb el corresponent tràmit administratiu,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’hisenda,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Acceptar l’ajut de 135.000,00 € atorgat pel Departament de Governació i
Administracions Públiques en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013, tram
local, per a l’execució de l’actuació Obres de finalització i posada en funcionament del
Museu de les Papallones de Catalunya de Pujalt, amb una despesa elegible de
270.000,00 €.
2. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya.
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3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

MOCIÓ SOBRE EL GENERAL MORAGUES
Exp. G-1/09
Vist l’escrit del Consell Comarcal de la Selva, de notificació de l’acord adoptat pel Ple
d’aquell Consell en sessió de 28 de juliol de 2009, mitjançant el qual es dóna suport a
l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Hilari Sacalm sobre el General Moragues i la
creació d’una Comissió de treball formada pels ajuntaments de Sant Hilari Sacalm i Sort, els
Consells Comarcals de la Selva, el Pallars Sobirà, Osona i l’Alt Urgell, i els Departaments
de Cultura i de Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya,
A proposta del Grup municipal de CiU, i ateses les consideracions de l’alcalde de què
iniciatives com la present contribueixen a visualitzar la defensa que al llarg del temps han
fet les successives corporacions municipals de Sort de la figura del General Moragues,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar suport a l’acord adoptat pel Ple d’aquell Consell en sessió de 28 de juliol de
2009, mitjançant el qual es dóna suport a l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant
Hilari Sacalm sobre el General Moragues, i proposa:
a) Impulsar la creació d’una Comissió de treball formada pels ajuntaments de Sant
Hilari Sacalm i Sort, els Consells Comarcals de la Selva, el Pallars Sobirà, Osona
i l’Alt Urgell, i els Departaments de Cultura i de Vicepresidència de la
Generalitat de Catalunya.
b) Propugnar que l’esmentada Comissió estigui oberta a totes les persones o entitats
del món de la història i de la cultura.
c) Estudiar el finançament d’una pel∙lícula sobre el General Moragues, per tal que
als Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2010 es prevegi una partida
adequada per a iniciar el projecte.
d) Redactar un projecte de ruta cultural-patriòtica catalana centrada en el General
Josep Moragues i Mas, heroi de la Guerra de Successió, que incorpori espais
físics i poblacions que tingueren un significat en la seva vida, com ara l’Ermita
de Sant Sebastià d’Osona, com a marc de la signatura dels Pactes de la Capella
de Sant Sebastià, Sant Hilari Sacalm, a la comarca de la Selva, Castellciutat, al
municipi de la Seu d’Urgell, Sort, al Pallars Sobirà, o el Portal de Mar, a
Barcelona.
e) Editar una publicació que incorpori la totalitat de les poesies que diferents autors
han publicat al llarg de gairebé tres segles per lloar la vida del General Moragues,
i trametre’l a tots els centres públics i concertats de primària, secundària i
batxillerat.
2. Designar el senyor Agustí López i Pla, alcalde de Sort, com a representant de
l’Ajuntament de Sort a la referida Comissió.
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3. Notificar aquest acord a l’ajuntament de Sant Hilari Sacalm, als Consells Comarcals
de la Selva, el Pallars Sobirà, Osona i l’Alt Urgell, i als Departaments de Cultura i de
Vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, sol∙licitant formalment a les dites
institucions que formin part de la referida Comissió.
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.

21 Precs i preguntes
L’Alcalde informa al Ple que properament es farà pública la licitació de les obres
d’ampliació de la Residència de Gent Gran Àngel Serafí Casanovas, que tindran un cost
d’aproximadament 1,5 milions d’euros i que permetran disposar de 12 places més, de més
serveis i d’una millor adaptació dels existents actualment, i que signifiquen la culminació
d’un projecte municipal iniciat amb molt de voluntarisme per la seva importància i
transcendència.

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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