ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

22 de desembre de 2011
de 20 00 h a 23 00 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-25/11
Ple 11/6

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

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

(arriba al punt 8)
(arriba al punt 6)

(arriba al punt 6)

secretari

Excusa la seva absència:
Sr. Josep Colom Prió

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 puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Creació de l’ordenança no fiscal de Creació de fitxers i protecció de dades
Biblioteca municipal de Sort
Aprofitaments forestals 2012 a 2013
Mocions al Ple
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11 Assumptes de tràmit i administratius
12 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 19 d’octubre 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
183/11
20/10
184/11
24/10
185/11
25/10
186/11
26/10
187/11
26/10
188/11
26/10
189/11
27/10
190/11
08/11
191/11
09/11
192/11
09/11
193/11
09/11
194/11
10/11

Expedient
O-93/11
P-17/11
O-91/11
C-5/11
C-5/11
A-2/11
O-95/11
I-42/11
O-97/11
O-96/11
A-36/11
O-98/11

Assumpte
Llicència d’obres a Comunitat de Propietaris Edifici Sambola per pintar
façanes a Av. Generalitat, 1, i C. Dr. Pol, 2
Aprova la contractació per urgència de la senyora Imma Gallardo com a
personal de confiança
Llicència d’obres a Francisco Olivo, per a canvi de barana per reixa al C.
de Forn, 6
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar Cherokee
per la festivitat de Tots Sants i per la Fira de Tardor
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Bar La Llar per
la festivitat de Tots Sants i per la Fira de Tardor
Autoritza a AMPA Escola Àngel Serafí Casanovas l’ocupació de via
pública als Porxos de Burrella el 29/10/2011 per fer una castanyada
Llicència d’obres a Carmen Nogueira, per a reforma de cuina a Ptge.
Santa Anna, 2
Requereix al Dept. de Benestar i Família el pagament de 4.303,49 € per
despeses d’electricitat i gas del Casal de Gent Gran
Llicència d’obres a Tros de Sort SL, per a obertura d’una rasa al Camí de
les Vernedes, s/n
Llicència d’obres a Pere Nus, per a reparació del llosat d’un paller a Casa
Batllevell de Llarvent
Llicència de traspàs d’activitat de restaurant a Inmobiliaria Caregue SL ,
a Casa Borrut de Montardit de Baix
Llicència d’obres a Torrons Vicens SL, per a instal·lació de 6 rètols i 1
tendal a Av. Generalitat, 11
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195/11
11/11
196/11
14/11
197/11
17/11
198/11
17//11
199/11
17/11
200/11
17/11
201/11
17/11
202/11
17/11
203/11
18/11
204/11
18/11
205/11
18/11
206/11
18/11
207/11
22/11
208/11
24/11
209/11
24/11
210/11
25/11
211/11
29/11
212/11
30/11
213/11
30/11
214/11
30/11
215/11
30/11
216/11
30/11

O-52/03
S-24/11
O-104/11
A-41/11
O-105/11
I-14/11
I-42/10
O-103/11
A-35/11
A-38/11
A-39/11
I-46/11
I-50/11
O-107/11
C-8/11
O-100/11
O-74/06
O-106/11
A-42/11
C-5/11
O-112/11
O-101/11

Llicència de 1a ocupació a Sònia Merino per a habitatge unifamiliar a
Borda Arnaldo, parc. 15 i 16 de Montardit de Baix
Autoritza a Televisió de Catalunya SA la col·locació de 50 banderoles de
la Marató de TV3 a faroles de vies públiques de Sort
Llicència d’obres a Xavier Badia, per a condicionament de local i
instal·lació d’un rètol a l’av. Verge de Montserrat, 14
Llicència d’activitat a Xavier Badia, per a venda de pa i pastisseria a l’av.
Verge de Montserrat, 14
Llicència d’obres a Mariana Vives, per a reforma de cuina i 2 banys a
l’av. Comtes de Pallars, 38
Delega en la regidora Rosa M. Anglada Bespín la representació de
l’Ajuntament a la XXXV sessió del Patronat del Parc Nacional
Accepta la proposta de desistiment de J.A.Farré Ricou Construccions SL
en el recurs contenciós administratiu 251/2010
Llicència d’obres a Montserrat Barrière, per a reforma de cuina i bany a
Av. Diputació, 10
Llicència d’activitat a José Carlos Sabaté, per a aula de formació
informàtica al carrer Major, 4
Llicència d’activitat a Yoana López Canal, per a botiga de roba, al carrer
Major, 29
Llicència d’activitat a Silvia Frias Campos, per a comerç de cosmètica
natural al carrer Major, 60
Incoa procediment per infracció de la normativa de protecció contra la
contaminació acústica al bar El Poll, d’av. Generalitat, 13
Ordena la personació de l’Ajuntament al Recurs contenciós administratiu
716/2010, de Constructora d’Aro SA, i designa advocat i procurador
Llicència d’obres a David Andorrà, per a millores a la façana d’un edifici
al carrer Estanys de Pallars, 9
Encarrega al Cos d’Agents Rurals la captura de gossos ensalvatgits a
Seurí i Enviny
Llicència d’obres a Pizzeries Téssol SL, per ampliació i reforma d’un
local al carrer Dr. Muxí i Monroset, 6
Llicència de 1a ocupació a Amitges Sl, per a 12 habitatges (pl.1a, 2a i 3a)
de la escala B, 31 aparcaments i 30 trasters al C/ E. Riu i Periquet, 7
Llicència d’obres a Agustí Escuer, per a instal·lació de 2 tendals i 1 rètol
al Ptge. Riuet, 2
Llicència d’activitat a Agustí Escuer, per a comerç de verdures i fruites al
Ptg. Riuet, 2
Autoritza l’ampliació en 1 hora l’horari de tancament del Cherokee Bar
del dia 1 fins al dia 11 de desembre de 2011
Llicència d’obres a Asor de Sort, per a l’instal·lació de 3 rètols al C.
Major, 62
Llicència d’obres a Yoana López Canal, per a instal·lar 1 rètol al C.
Major, 29
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217/11
02/12
218/11
5/12
219/11
5/12
220/11
13/12
221/11
13/12
222/11
13/12
223/11
13/12
224/11
13/12
225/11
14/12
226/11
15/12
227/11
16/12

O-90/11
O-102/11
O-108/11
O-77/11
A-6/11
A-6/11
A-6/11
A-6/11
O-111/11
O-115/11
A-47/11

Llicència d’obres a Maria Agulló, per a reparació de balcons al C. Major,
13
Llicència d’obres a Sílvia Frias, per a l’ instal·lació d’ 1 rètol al C. Major,
60
Llicència d’obres a Antoni Tarragona, per a reparacions diverses a Borda
de Bolunya de Seurí
Bonificació del 100 % de la quota de l’ICIO a la senyora Serapia Ricou
per a la reforma de la coberta d’un edifici (O-77/11)
Llicència d’activitat a Percot, Sl, per a línia de transport escolar Olp-La
Força d’Olp, Pujalt – CEIP/INS Sort durant el curs escolar 2011-2012
Llicència d’activitat a Lluís Obiols, per a línia de transport escolar Pujalt
Enviny– CEIP/INS Sort durant el curs escolar 2011-2012
Llicència d’activitat a Manel Bernacho, per a línia de transport escolar LlarvénMontardit de Dalt-Bressui–CEIP/INS Sort durant el curs escolar 2011-12
Llicència d’activitat a Rabasa Turístic SL, per a línia de transport escolar
Llessui-Saurí-Bernui-Altron-la Bastida-CEIP/INS Sort, el curs escolar 2011-12

Llicència d’obres a Fco. David Sánchez-Valdepeñas Giner, per a
instal·lar un rètol a C. Major, 19
Llicència d’obres a Rosa Madicó, per a consolidació de la façana est de
Casa Blanco de Llarvent
Llicència d’activitat a Mª Pilar Mir de la Iglesia, per a acadèmia d’anglès
al carrer Torrent de Pietat, 4

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 183/11 a 227/11, i ratifica genèricament
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, i expressament els
184/2011 i 207/11.

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 de 21 d’octubre de 2011
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’adjudica directament la construcció d’un pou a l’Escorxador com a contracte menor a
l’empresa Catalana de Perforacions per l’import de 14.278,00 €, IVA inclòs

Junta de Govern de 28 d’octubre de 2011
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
4
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•
•
•
•
•

Se sol·licita al DAAM una pròrroga fins el 30 de juny de 2012 per a la justificació d’un
ajut per a la construcció d’una Sala d’especejament multi-espècie
Se sol·licita a l’Institut de Desenvolupament i Promoció de l’Alt Pirineu i Aran un ajut
de 10.000,00 € per al 48 Ral·li de piragüisme i Biblioteca Pública de Sort
S’accepten les subvencions atorgades pel Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, de 48.000,00 i 46.400,00 €, per al finançament de la Llar d’Infants 2010-11
S’aprova el certificat núm. 1 i únic de l’obra d’Urbanització de carrers a Olp, amb un
import certificat de 85.742,44 €
S’autoritza el senyor Andrew Wilson una parada eventual al mercat els dies en què
disposi d’excedents de productes del seu propi hort per a la seva venda

Junta de Govern de 25 de novembre de 2010
•
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova el projecte de la Rehabilitació de l’Upla de Casa Sobirà d’Altron, amb import
total d’execució de 361.054,16 EUR, i se sol·licita un ajut de 244.782,48 € al DAAM
S’aproven els projectes de Plans d’ocupació 2011 i se sol·licita al Departament
d’Empresa i Ocupació una subvenció de 8.221,83 €
S’accepta la revocació d’un ajut de la Diputació per obres al Polígon Industrial i se
sol·licita un ajut del mateix import per a Urbanització de la plaça Francesc Alegre Vigatà

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. 2011/3, amb un import total de 95.978,83 €,
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 2011/3.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-38/11
VIDRES MANEL SL * ADQUISICIÓ D’UN VEHICLE DE 2a MA

Exp. M-5/11 * Conveni 25/2011
Vist el conveni signat el 2.9.2011 amb el senyor Manel Martínez García, que actua en nom de
l’empresa Vidres Manel SL, per formalitzar l’adquisició d’un vehicle de segona ma tipus
furgoneta marca Nissan, model DCI120, amb matrícula 4643-CXM, per l’import de 5.000 €,
5
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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 i Vidres Manel SL,
per formalitzar l’adquisició d’un vehicle de segona ma tipus furgoneta marca Nissan,
model DCI120, amb matrícula 4643-CXM.
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.

TELEFONICA DE ESPAÑA SAU * INFRAESTRUCTURA TELEFONICA AL CEIP

Exp. O-117/07 * Conveni 29/2011
Vist el conveni signat el 2.11.2011 amb la senyora Concepción Pérez Pueyo, que actua en nom
de l’empresa Telefònica de España SA, per formalitzar els mutus compromisos per a
l’execució, l’ús i la conservació de l’infraestructura de telecomunicacions de les obres
d’ampliació del CEIP Àngel Serafí Casanovas de Sort,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i Telefònica de
España SA, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a l’execució,
l’ús i la conservació de l’infraestructura de telecomunicacions de les obres d’ampliació
del CEIP Àngel Serafí Casanovas de Sort.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

CONSORCI DE COMERÇ, ARTESANIA I MODA * PROMOCIÓ COMERCIAL

Exp. E-7/11 * Conveni 30/2011
Vist el conveni signat el 17.11.2011 amb els senyors Josep M. Recasens Soriano, director
general de Comerç i director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda, organisme adscrit al
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Ramon Villuendas
Palobart, alcalde d’Esterri d’Àneu, i Marc Faurat Rafel, president de l’Associació de
Comerciants del Pallars Sobirà, que actuen en nom i representació de les respectives
institucions, per a formalitzar actuacions de promoció del comerç de proximitat de Sort i
d’Esterri d’Àneu, i altres mesures de promoció comercial,
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, el Consorci de
6
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Comerç, Artesania i Moda, l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, i l’Associació de
Comerciants del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen actuacions de
promoció del comerç de proximitat de Sort i d’Esterri d’Àneu, i altres mesures de
promoció comercial.
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.

ESPAI FAMILIAR * CESSIÓ A PRECARI D’UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-24/11 * Conveni 33/2011
Vist l’esborrany de conveni a signar amb la senyora Melània Cabello Hughes, en nom de
l’entitat sense ànim de lucre Espai Familiar, per a formalitzar la cessió a precari del local
municipal de la planta baixa de l’edifici anomenat Casa Natzaret, situat a la plaça Francesc
Alegre Vigatà, núm. 1, de Sort, destinat a l’atenció a l’infantesa durant els mesos d’hivern,
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 Melània Cabello
Hughes, Espai Familiar, mitjançant el qual es formalitza la cessió a precari del local
municipal de la planta baixa de l’edifici anomenat Casa Natzaret, situat a la plaça
Francesc Alegre Vigatà, núm. 1, de Sort, destinat a l’atenció a l’infantesa.
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 34/2011
Vista l’Addenda signada el 30.6.2011 que modificava el termini de justificació 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 novament el termini de
justificació de l’ajut fins el 30 de juny de 2012,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l’Addenda signada el 14.11.2011 que modifica el termini de
justificació 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, prèviament modificat
7
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per l’Addenda signada el 30.6.2011.
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.

CLUB D’AMICS DEL SLOT * CESSIÓ A PRECARI D’UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-10/11 * Conveni 35/2011
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el Club d’Amics del Slot, per a formalitzar la cessió a
precari del local municipal situat a la planta segona de la Casa Consistorial, carrer Dr. Carles
Pol i Aleu, núm. 13, de Sort, destinat al desenvolupament de les seves activitats socials,
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 Club d’Amics
del Slot, mitjançant el qual es formalitza la cessió a precari del local municipal situat a
la planta segona de la Casa Consistorial, carrer Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 13, de Sort,
destinat al desenvolupament de les seves activitats socials.
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 DEL PALLARS SOBIRÀ * VIALITAT HIVERNAL
Exp. E-3/11 * Conveni 37/2011
Vist el conveni signat el 15.12.2011 pels senyors Eduard Faurat Prat, 1r tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Sort, i Llàtzer Sibís Goset, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
que actuen en nom i representació de les respectives institucions, per a formalitzar l’adhesió al
pla de viabilitat hivernal 2011-2012 formulat pel Consell i els mutus compromisos de cada
part, especialment els de caràcter econòmic,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza l’adhesió al pla de
viabilitat hivernal 2011-2012 formulat pel Consell i els mutus compromisos de cada
part, especialment els de caràcter econòmic.
2. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord, i expressament l′esmentat conveni, còpia
del qual s’adjunta a la present acta.

En aquest punt s’incorporen al Ple els senyors Tomàs i Faurat.
8
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06 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 9 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.

07 Creació de l’ordenança no fiscal de Creació de fitxers i protecció de dades
Exp. F-10/11.4
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’Hisenda de crear una Ordenança municipal no
fiscal de Creació de fitxers i protecció de dades, per complir les prescripcions legals en aquesta
matèria, i vist l’esborrany d’Ordenança redactat pels serveis tècnics municipals, que inclou en
Annex els fitxers que es creen i la seva descripció,
9
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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 provisionalment la creació de l’Ordenança municipal no fiscal de Creació de
fitxers i protecció de dades.
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.
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 aquest punt s’incorpora al Ple el senyor Faurat.

08 Biblioteca municipal de Sort
Exp. F-43/09
Vist l’informe de valoració emès per l’arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, en
relació amb les obres i instal·lacions pendents d’executar a la Biblioteca Central Comarcal de
Sort, necessàries per a la seva posada en funcionament, que presenta un total de 949.137,07 €,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de Cultura, d’aprovar l’esmentat informe i de
manifestar formalment la voluntat de la Corporació d’executar les obres que s’hi preveuen i
posar en funcionament la Biblioteca en el termini de 3 anys i mig, i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l’informe tècnic de valoració de les obres necessàries per a la posada en
funcionament de la Biblioteca Central Comarcal de Sort, que presenta un total de
949.137,07 €.
2. Manifestar formalment la voluntat de la Corporació d’executar les obres que s’hi
preveuen al referit informe tècnic de valoració i de posar en funcionament la Biblioteca
en el termini de 3 anys i mig.
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.

09 Aprofitaments forestals 2012 a 2013
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
10
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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 €,
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.

10 Mocions al Ple
Exp. G-1/11
MOCIÓ PER DECLARAR D’INTERÈS PÚBLIC L’ENSENYAMENT DE L’ESQUÍ
Vista la moció presentada pel Grup de CiU sobre la necessitat de declarar d’interès públic
l’activitat d’ensenyament de l’esquí i de donar potestat de regulació als ajuntaments afectats
per aquesta activitat,
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Atesa la proposta d’incorporar a la moció la necessitat d’aprovar mesures de promoció de
l’esquí que afavoreixin especialment la població escolar i juvenil de la comarca,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Donar suport a la moció sobre la necessitat de declarar d’interès públic l’activitat
d’ensenyament de l’esquí i de donar potestat de regulació als ajuntaments afectats
per aquesta activitat, i de reclamar mesures de promoció de l’esquí que afavoreixin
especialment la població escolar i juvenil de la comarca.
2. Aprovar el text íntegre de la moció presentada pel Grup municipal de CiU, còpia de la
qual s’adjunta a la present acta.
3. Comunicar aquests acords al govern català, a la Diputació de Lleida i a les estacions
d’esquí del Pallars Sobirà.
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.

MOCIÓ DE L’ACM SOBRE EL FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ

Vista la moció presentada per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques sobre la
necessitat d’un finançament just per als ens locals, i del desenvolupament d’una llei de
finançament local genuïnament catalana que garanteixi la suficiència financera que, lligada
al desitjable pacte fiscal, suposarà un major finançament pels municipis catalans,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Donar suport a la moció de l’ACM, en coherència amb anteriors declaracions de la
Corporació sobre aquest assumpte, per instar a la Generalitat de Catalunya que redacti
una llei de finances locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals
i donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un pacte fiscal, en la
línia del concert econòmic, que suposi una millora en el finançament de Catalunya i
dels governs locals.
2. Trametre aquest acord a la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya i a l’ACM.
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 Assumptes de tràmit i administratius
PLA DE POLÍTIQUES DE DONES 2011-2014
Exp. F-40/11
Vist que en data 5 de juliol de 2011 es va sol·licitar a l’Institut Català de Dones un ajut en el
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marc de la línia de subvencions a ens locals per finançar les despeses derivades de l’elaboració,
implementació o desenvolupament de polítiques de dones, amb un pressupost de 2.500,00 €.
Atès que en data 11 d’octubre de 2011 l’Institut Català de les Dones notifica a l’Ajuntament de
Sort l’atorgament d’un ajut pel concepte esmentat per import de 2.500,00 €, amb referència
EL-129/11.
Atès que en data 28 d’octubre de 2011 l’Ajuntament de Sort encarrega a la senyora Laia Sera
Felip, tècnica responsable del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) de
l’Ajuntament de Sort, la redacció del Pla Local de Dones 2011-2014.
Vista la Memòria Pla de Polítiques de Dones al municipi de Sort 2011-2014.
A proposta de l’Alcalde i amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que
formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar la memòria Pla Local de Dones 2011-2014 i encarregar-ne l’execució a la
senyora Laia Sera Blasi, tècnica responsable del Servei d’Informació i Atenció a les
Dones (SIAD) de l’Ajuntament de Sort.
2. Donar compte d’aquesta aprovació a l’Institut Català de les Dones.
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.

12 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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