ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

20 de juliol de 2015
de 21 30 h a 22 23 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
ordinari
G-23/15
Ple 15/7

Hi assisteixen:
Sr. Raimon Monterde Alberich
Sr. Baldo Farré Serrat
Sr. Aitor Soto Martín
Sr. Pere Bàscones Navarro
Sra. Maleni Barbero Mora
Sr. Jordi Gasia Perna
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Pere Jordi Sabaté Zabay
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d’alcalde
2n tinent d’alcalde
3r tinent d’alcalde

secretari

Excusa l’absència
Sr. Josep M. Rabasa Andorrà

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
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Ratificació de convenis
Pressupost de 2015
Pla de Millora Urbana i Divisió Poligonal, del sector UA6, Horts de Pietat Sud
Coeficient d’actualització de valors cadastrals per al 2016
Estatuts del Consorci Leader Pirineu Occidental
Creació i modificació d’ordenances
Festes laborals locals per a l’any 2016
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11
12
13
14
15
16

Aprofitaments forestals de l’any 2015
Canvi de lloc de la parada de taxis
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l’Alcaldia i dels regidors
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de dos sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de las sessió anterior, de 20 de juliol de 2015,
extraordinari del cartipàs, que s’ha adjuntat als regidors amb la convocatòria. S'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-7/15
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
67/15
22/15
68/15
22/05
69/15
25/05
70/15
26/05
71/15
26/05
72/15
28/05
73/15
28/05
74/15
01/06
75/15
01/06
76/15
01/06

Expedient

Assumpte

F-6/14

Resolució econòmica per a la subvenció del pagament d’una plusvàlua,
sol·licitat pel senyor Alejandro Pérez Vela
Autoritza la modificació de la distribució entre oficines i biblioteca de la
jornada laboral de Rosendo Manrique
Llicència d’obres a Ctat. Prop. Edif. Santa Anna, escales C i D, per a
reforma d’una terrassa a la primera planta
Llicència d’obres a Pedro Muñoz per a rehabilitació de casa familiar en
tester, 2a fase, a Casa Marxant de Llessui
Autoritza el traspàs de l’activitat de bar-restaurant de Pizzeria Tèssol SL a
favor de José Manuel Grandes Pérez
Llicència d’activitat a Jordi Aduà, per a una explotació ovina en règim
semiextensiu a les Bordes de Salvat de Llessui
Autoritza la finalització de les obres de finalització de l’Arxiu Comarcal
de Sort i condicionament de l’entorn
Llicència d’obres a Pere Poch per al canvi de 3 finestres, al C. Dr. Muxí i
Monroset, 4
Llicència d’obres a Comunitat Propietaris de l’edifici La Carruga per a
millores d’accessibilitat, a Plaça Santa Anna, 1
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Josep Font i Anna Plana i la delega a la regidora Rosa Anglada

P-4/15
O-31/15
O-24/14
A-21/15
A-18/15
I-16/15.1
O-34/15
O-62/14
S-32/15
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77/15
02/06
78/15
03/06
79/15
12/06
80/15
13/06
81/15
13/06
82/15
13/06
83/15
15/06
84/15
15/06
85/15
16/06
86/15
18/06
87/15
22/06
88/15
26/06
89/15
30/06
90/15
30/06
91/15
30/06
92/15
30/06
93/15
30/06
94/15
02/07
95/15
07/07
96/15
08/07
97/15
09/07
98/15
15/07

O-107/09
I-8/15
O-12/15
G-20/15
G-20/15
G-20/15
G-20/15
S-44/15
G-19/15
F-1/13
F-33/14
O-41/15
A-15/15
O-16/15
O-39/15
A-18/14
S-4/15
O-36/15
O-35/15
U-7/14
M-10/15
O-86/12

Llicència de 1a ocupació a Albert Altisent Tirbió per a 4 habitatges i 1
local al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 1
Ordena la publicació del llistat 2015-3 de persones que seran donades de
baixa del Padró d’habitants que no han ratificat la inscripció
Llicència d’obres a Ivan Arró per a la construcció d’un habitatge
unifamiliar al carrer dels Noguers, 18, de la Urb. Borda de Paisan
Ordena l’inici de l’expedient de constitució i organització de la nova
Corporació municipal
Nomena els senyors Baldo Farré, Aitor Soto i Pere Bàscones membres de
la Junta de Govern, expressant les seves facultats i delegacions
Nomena els senyors Baldo Farré, Aitor Soto i Pere Bàscones 1r, 2n i 3r
tinents d’alcalde respectivament, amb les delegacions que s’expressen
Delega competències de determinades àrees com a Delegacions
genèriques unipersonals a diversos regidors, i les condicions en què es fa
Accepta la delegació de l’acceptació del consentiment matrimonial de
Jordi Roset Llort i Montserrat Morera Boldú
Convoca la sessió constitutiva de la Junta de Govern i determina el règim
de sessions de la Junta
Autoritza les obres de Rehabilitació de l’Ubla de Casa Sobirà d’Altron,
amb un import total de 161.049,00 €
Aprova el Plec de clàusules de l’obra Condicionament de camins de la
Vall d’Àssua i el Batlliu i convoca procediment negociat sense publicitat
Llicència d’obres a Cervesera de Rialp SL, per a actuacions de millora
interior a Aparthotel Pey, a l’av. Verge de Montserrat, 10
Llicència d’activitat a Café Burguer 9 SCP, per a Bar-cafeteria a l’av.
Comtes de Pallars, 32
Llicència d’obres a Café Burguer 9 SCP, per a adequació d’un local a
l’av. Comtes de Pallars, 32
Llicència d’obres a Café Burguer 9 SCP, per a la instal·lació d’un rètol a
l’av. Comtes de Pallars, 32
Llicència d’activitat a Cervesera de Rialp SL, per al traspàs d’activitat de
l’Aparthotel Pey, a l’av. Verge de Montserrat, 10
Aprova l’execució del 52è Ral·li Internacional de la Noguera Pallaresa,
amb un import total de 18.000,00 €
Llicència d’obres a Judit Orteu, per a la instal·lació d’un rètol a l’Av.
Verge de Montserrat, 14
Llicència d’obres a Sergi Utgé Buil, per a la construcció d’un habitatge al
Paller de Casa Llop d’Enviny
Llicència de parcel·lació a Proens SA, divisió horitzontal en 5 parcel·les
edificables, 1 de vial i 1 d’elements comuns a Lo Camp de Llessui
Designa els membres de la Mesa de contractació per adjudicar el
contracte d’arrendament dels Estudis de Seurí, amb pagament amb obra
Ordena a Neopic SL la suspensió de les obres de construcció d’un
habitatge unifamiliar aïllat a la parcel·la 8.1 de la Urb. Borda de Paisan
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El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 67/15 a 98/15, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació,
els que són objecte de ratificació expressa.

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, en resum adjuntat als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern 18 de juny de 2015
•

Es constitueix la Junta de Govern del present mandat 2015-2019.

Junta de Govern 22 de juny de 2015
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
Es convoquen les empreses del municipi de Sort a un procediment negociat sense
publicitat per a adjudicar la Rehabilitació de la Ubla de Casa Sobirà d’Altron
S’aprova definitivament el document del Projecte de Reparcel·lació per cooperació al
nucli d’Altron

Junta de Govern 13 de juliol de 2015
•
•
•

S’aprova l’acta de la sessió anterior
S’aprova el document tècnic de la Restauració de l’església de Sant Víctor de Seurí i es
convoca a les empreses del sector per a adjudicar l’obra per import total de 18.974,26 €
Es deixa sense efecte la convocatòria del procediment per a adjudicar les obres de
Rehabilitació de la Ubla de Casa Sobirà d’Altron

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 10 membres presents del total d’ 11
que formen la Corporació.
En torn d’explicació de vot, el senyor Sibís demana pels motius que han portat a aprovar la
convocatòria per a adjudicar la Rehabilitació de la Ubla de Sobirà d’Altron a la Junta de
Govern de 22 de juny i a la de 13 de juliol deixar-ho sense efecte. El senyor Farré indica que
els dos grups de govern desconeixen l’estat de molts dels assumptes que va tramitar
l’anterior Corporació, però que comencen a veure tal com estan els problemes, que en aquest
cas concret els terminis per a l’adjudicació, per a l’execució de les obres i per a justificar la
subvenció eren impossibles de complir i l’obra no estaria efectivament finalitzada en el
moment de la finalització del termini per a fer-ho, i que la finca encara no era de titularitat
municipal, que el Consorci Leader els va donar facilitats per als tràmits però també els va
advertir dels riscos que hi havia si no es finalitzava en termini, i a la vista de tot plegat i
sospesant els pros i els contres van decidir no tirar endavant la licitació. El senyor Sibís
4
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manifesta que quan hi ha una subvenció destinada a una actuació a efectuar en un edifici
concret queda aclarida la seva titularitat, i que ara perilla l’estabilitat de l’Ubla. L’alcalde
revela que en exposar la situació de l’expedient al servei del PUOS de la delegació del
govern quasi que “tenen un atac de cor”, per la impossibilitat que veien de poder justificar
adequadament l’ajut Leader. El senyor Sibís recorda que això suposarà una penalització de
sis anys sense ajuts del Leader, al que l’alcalde respon que ja l’Ajuntament ha rebut
penalitzacions per fer actuacions mal fetes, i que la que afronten ara serà de menys de sis
anys. El senyor Bàscones diu que el Grup de CiU no haurien de parlar massa, atès que tenen
una responsabilitat en la situació actual. El senyor Sibís indica que l’obra es podia licitar per
urgència. El senyor Farré respon que era impossible, que han tractat de tirar endavant, amb
gestions, consultes i viatges, però que finalment han renunciat a certificat la realització
d’una obra que no estaria realment finalitzada, que una inspecció hauria posat de manifest
amb el consegüent risc d’haver de retornar la subvenció; també diu que un altre aspecte
negatiu és que no hi havia un projecte d’ús de l’edifici amb cara i ulls. L’alcalde recalca que
no entenen perquè no estava feta ja l’obra. El senyor Sibís replica que la resolució de
l’atorgament és de finals del darrer mes de maig, al que l’alcalde recorda que abans de les
eleccions els va convocar a una reunió per veure si estaven d’acord en licitar i executar
l’obra, i el senyor Farré retreu que s’ha fet de tot per obtenir subvencions. El senyor Sibís
recorda que la sol·licitud és de 2013, que no s’ha atorgat fins fa poc temps i que ara l’edifici
està en perill de caure, després de tots els esforços que ha costat. L’alcalde posa fi al debat
indicant que l’anterior Corporació hauria d’haver pensat i actuat abans en la urgència per a
salvar l’edifici, però amb un projecte de viabilitat adequat.

04 Ratificació de convenis
Exp. I-35/15
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
AGÈNCIA CATALANA DE JOVENTUT * ADHESIÓ A LA XARXA XANASCAT
Exp. S-12/15 * Conveni 15/2015
Vist l’esborrany d’addenda al conveni signat 14 de juny de 2011 per a la participació en els
programes de la Xarxa Nacionals d’Albergs Socials de Catalunya durant l’any 2015, a signar
pel president del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de Joventut (ACJ), per
l’administrador únic d’Escola de Piragüisme Sort SL i per l’alcalde de Sort, per a formalitzar
la participació de l’Alberg de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes promoguts per
l’ACJ en el marc de la Xanascat durant l’any 2015,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort, l’Agència Catalana
de Joventut i Escola de Piragüisme Sort SL, mitjançant el qual es formalitza la
participació de l’Alberg de l’Escola de Piragüisme Sort SL en els programes promoguts
per l’ACJ en el marc de la Xanascat durant l’any 2015.
5
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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 P.S. * SERVEI INFO. I ATENCIÓ A LES DONES 2015
Exp. S-19/15 * Conveni 16/2015
Vist el conveni signat el 7 de maig de 2015 amb el senyor Jaume Montaner Capdevila, que
actua en nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva condició de vicepresident, per
formalitzar la mútua col·laboració per al desenvolupament dels servei d’informació i atenció a
les dones i de commemoració de les dates significatives, per al 2015,
Amb els vots a favor dels 10 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 la mútua col·laboració per
al desenvolupament dels servei d’informació i atenció a les dones i de commemoració
de les dates significatives, per al 2015.
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.

GENCAT-AHC * ADHESIÓ A LA XARXA D'HABITATGES D'INSERCIÓ
Exp. S-9/15 * Conveni 18/2015
Vist l’esborrany de conveni a signar amb l’Agència Catalana de l’Habitatge (ACH), per a
formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a l’Acord de 31 de març de 2015 entre l’ACH i
les Entitats integrants del programa d’habitatges d’inserció per a la gestió d’un habitatge a la
promoció del carrer del Raval de Sort,
Amb els vots a favor dels 10 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’Agència
Catalana de l’Habitatge (ACH), mitjançant el qual es formalitza l’adhesió de
l’Ajuntament de Sort a l’Acord de 31 de març de 2015 entre l’ACH i les Entitats
integrants del programa d’habitatges d’inserció.
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 el document d’adhesió al
referit Acord de 31 de març de 2015, còpia del qual s’adjunta a la present acta.
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ACM - ENDESA * PRÒRROGA ACORD SUBMINISTR. ENERGIA ELÈCTRICA
Exp. I-43/14 * Conveni 19/2015
Vist el document de Segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinat als ens locals de Catalunya, subscrit per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la mercantil Endesa Energia SAU, com a adjudicatària de l’Acord
marc i de la seva pròrroga pels quals es compromet a realitzar el subministrament d’energia
elèctrica per un termini de 12 mesos i en les condicions econòmiques que s’hi especifiquen,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar l’adhesió a la Segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia
elèctrica destinada als ens locals de Catalunya, subscrit per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la mercantil Endesa Energia SAU, d’acord amb les condicions
econòmiques que hi figuren.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord, i expressament la Proposta d’acord d’adhesió de l’Ajuntament de Sort a la
pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa
Endesa Energia SAU (exp. 2012/01), còpia de la qual s’adjunta a la present acta.
CONSELL COMARCAL P.S. * ADDENDA CONVENI SERVEIS SOCIALS 2015
Exp. S-9/15 * Conveni 20/2015
Vista l’Addenda per l’any 2015 al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del
Pallars Sobirà i l’Ajuntament de Sort en matèria de serveis socials i altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, signat el 17 de juny de 2015 amb el senyor Llàtzer Sibís
Goset, que actua en nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva condició de
president,
Amb els vots a favor dels 10 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 la col·laboració en matèria
de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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.

GEMMA D’ARQUITECTURA SL * RENÚNCIA A REDACCIÓ DE PROJECTE
Exp. F-48 /15 * Conveni 21/2015
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Vist l’esborrany de document de compromís mutu a signar amb el senyor Antoni Bosch
Miquel, que actua en nom de la mercantil Gemma d’Arquitectura SL, per a formalitzar la
mútua renúncia a tots els drets i les obligacions que es puguin derivar de l’adjudicació
acordada per la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sort per a la redacció d’un modificat
del projecte de construcció d’una piscina descoberta a Sort, i a exercir qualsevol tipus
d’acció en defensa dels referits drets i obligacions,
Amb 6 vots a favor, dels senyors Monterde, Farré, Soto, Bàscones, Barbero i Gasia, i 4
abstencions, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet i Sabaté, dels 10 membres presents del total
d’11 que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1.

2.

Aprovar la signatura del document de compromís mutu a signar entre l’Ajuntament de
Sort i la mercantil Gemma d’Arquitectura SL, per a formalitzar la mútua renúncia a tots
els drets i les obligacions derivats de l’adjudicació de la redacció d’un modificat del
projecte de construcció d’una piscina descoberta a Sort.
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 document de
compromís, còpia del qual s’adjunta a la present acta.

05 Pressupost de 2015
Exp. F-49/14
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2015 de l’Ajuntament i dels Patronats Municipals de la Llar
d’Infants i Torrentill, aquest sense activitat, amb les correccions introduïdes al projecte aprovat
inicialment sense modificació dels imports totals, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
Capítol 1
974.000,00 €
Capítol 2
70.000,00 €
Capítol 3
443.000,00 €
Capítol 4
408.001,00 €
Capítol 5
86.500,00 €
Capítol 6
4.000,00 €
Capítol 7
1.395.304,76 €
Capítol 9
2,00 €
______________
TOTALS 3.380.807,76 €

DESPESES
832.000,00 €
482.000,00 €
36.000,00 €
365.001,00 €
1.012.707,11 €
85.000,00 €
______________
2.812.708,11 €

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS

DESPESES
8
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Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 9

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
______________
TOTALS
0,00 €

______________
0,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS
INGRESSOS

DESPESES
120.000,00 €
120.001,00 €

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

240.001,00 €
______________
TOTALS
240.000,01 €

_____________
240.001,00 €

TRANSFERENCIES INTERNES

Imports

INGRESSOS
100.000,00 €

DESPESES
100.000,00 €

Atès que el referit projecte de Pressupost va ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació
municipal en sessió de 21 de maig de 2015, amb el dictamen favorable de la Comissió especial
de comptes, que l’Edicte corresponent ha estat publicat al tauler d’anuncis oficials de
l’Ajuntament el 29 de maig de 2015, al web municipal de 3 de juny de 2015 i al BOP núm. 107
de 5 de juny de 2015, i que durant el termini estipulat d’exposició pública no s’ha presentat cap
al·legació,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda, 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 definitivament el Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del
personal i la relació de llocs de treball per a l'exercici de 2015 de l’Ajuntament de Sort i
dels Patronats Municipals de la Llar d’Infants i "Torrentill", aquest sense activitat.
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.

06 Pla de Millora Urbana i Divisió Poligonal, del sector UA6, Horts de Pietat Sud
Exp. U-5/14
9
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Atès que el document de Pla de Millora Urbana de la Unitat d’Actuació dels Horts de Pietat
Sud, UA-6. Sort. Pallars Sobirà. Lleida, que inclou l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i el
Projecte de Divisió Poligonal del sector PMU UA-6 dels Horts de Pietat Sud en dos polígons
independents, redactat per l’arquitecta Maria Nayach Rius, de Nayach Despatx d’Arquitectura,
per encàrrec del senyor Sergi Lluís Lladós, ha estat aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament
de Sort en sessió de 21 de maig de 2015,
Atès que l’Edicte d’exposició pública ha estat publicat al tauler d’anuncis oficials de
l’ajuntament i al web municipal el 9 de juny de 2015, al BOP núm. 112 de 12 de juny de 2015,
i al diari Ara de 12 de juny de 2015,
Atès que s’ha efectuat notificació personal als titulars de les finques incloses a l’àmbit del Pla
per al tràmit d’audiència,
Atès que en els períodes d’exposició pública i d’audiència no s’ha presentat cap al·legació,
Atès que la Comissió informativa d’urbanisme ha detectat que la normativa del Pla modifica
els paràmetres urbanístics de la zona II-5 i que existeixen algunes altres deficiències que
desaconsellen l’aprovació provisional del Pla tal com està redactat actualment, per la qual cosa
proposa deixar en suspens l’aprovació provisional,
Amb 6 vots a favor, dels senyors Monterde, Farré, Soto, Bàscones, Barbero i Gasia, i 4 en
contra, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet i Sabaté, dels 10 membres presents del total d’11
que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Deixar en suspens l’aprovació provisional del document de Pla de Millora Urbana de la
Unitat d’Actuació dels Horts de Pietat Sud, UA-6. Sort. Pallars Sobirà. Lleida, que inclou
l’Informe de Sostenibilitat Ambiental, i el Projecte de Divisió Poligonal del sector PMU
UA-6 dels Horts de Pietat Sud en dos polígons independents.
2. Notificar aquest acord als promotors i als redactors, a l’efecte de la correcció de les
deficiències detectades i de la presentació 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’aquest acord.

07 Coeficient d’actualització de valors cadastrals per al 2016
Exp. I-6/15
Vist l’escrit de la Direcció General del Cadastre, pel qual es requereix a l’Ajuntament que opti
per l’aplicació només al 2016 o al 2016 i següents als valors cadastrals dels béns urbans del
terme municipal dels coeficients que la Llei dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any
2016 estableixi per al seu increment,
A proposta de la Comissió informativa d’hisenda i vista la documentació que consta a
l’expedient,
10
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Optar per l’aplicació als valors cadastrals dels béns urbans del terme municipal dels
coeficients que la Llei dels pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016 estableixi
per al seu increment només a l’any 2016, model A dels propostos.
2. 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.

08 Estatuts del Consorci Leader Pirineu Occidental
Exp. F-10/15
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 12 de febrer de 2015, ha aprovat
l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi de Sort al Consorci GAL Leader Pirineu
Occidental i els seus Estatuts,
Atès que el Ple del Consorci Centre de Desenvolupament Rural Pallars Ribagorça, actualment
Consorci Leader Pirineu Occidental, va aprovar en sessió de 30 d’abril de 2015 la modificació
dels seus Estatuts,
Vista la publicació del text refós dels Estatuts en el Butlletí Oficial de la Província núm. 115 de
17 de juny de 2015, amb la incorporació de les modificacions aprovades,
Atès que a l’article 322 dels Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals es disposa
que la modificació dels estatuts dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha
de ser ratificada pels ens consorciats, i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva
aprovació,
A proposta de la Comissió informativa de governació, 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 la modificació dels Estatuts del Consorci Leader Pirineu Occidental
2. Delegar en el Consorci la publicació dels text dels Estatuts modificats i la tramesa a
la Direcció General d’Administració Local.
3. Notificar aquests acords al Consorci per al seu coneixement i efectes.
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.

09 Creació i modificació d’ordenances
Exp. F-9/15
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació de crear l’Ordenança no
11
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fiscal reguladora de la factura electrònica, atès que es considera necessària per atendre les
obligacions que la nova legislació vigent en aquesta matèria imposa a la Corporació, i de
modificar els apartats 5 i 7 de l’article 7è, bonificacions i reduccions, de l’Ordenança fiscal
núm. 5, reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, passant del 0% al
90% la bonificació a favor de les construccions, instal·lacions i obres que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, i passar del 25% al 75% les obres
consistens en la reforma de la façana, mantenint el 75% per a les consistents en la
substitució per pissarra de qualsevol material de coberta que no sigui pissarra,
Vist el que es disposa als articles 15 a 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de
les hisendes locals, i disposicions concordants d’aplicació, i vista la documentació que consta
a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la creació de l’Ordenança no fiscal reguladora de la factura
electrònica.
2. Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 5 reguladora de
l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, modificant els apartats 5 i 7 de
l’article 7, bonificacions i reduccions, que quedarà redactat de la següent manera:
Article 7è. Bonificacions i reduccions
Redacció actual:
5. Es concedirà una bonificació del 0% a favor de les construccions, instal·lacions
o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats. La
bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota resultant d’aplicar, en el
seu cas, les bonificacions a què es refereixen les lletres anteriors.
7. Es concedirà una bonificació del 25% a favor de les obres consistents en la
reforma de la façana, i del 75% a favor de les obres consistents en la substitució
per pissarra de qualsevol material de coberta que no sigui pissarra.
Nova redacció:
5. Es concedirà una bonificació del 90% a favor de les construccions,
instal·lacions o obres que afavoreixin les condicions d’accés i habitabilitat dels
discapacitats. La bonificació prevista en aquest punt s’aplicarà a la quota resultant
d’aplicar, en el seu cas, les bonificacions a què es refereixen les lletres anteriors.
7. Es concedirà una bonificació del 75% a favor de les obres consistents en la
reforma de la façana i en la substitució per pissarra de qualsevol material de
coberta que no sigui pissarra.
3. Sotmetre el precedent acord d’aprovació provisional 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’aquest acord.

10 Festes laborals locals per a l’any 2016
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Exp. S-47/15
Vista l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de maig, del conseller d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016, que
disposa que el conseller fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
A proposta de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Proposar al conseller d’Empresa i Ocupació la fixació com a festes locals per a 2016 a tot el
municipi de Sort dels següents dies:
9 de febrer
(Dimarts de Carnaval)
1 d’agost
(Sant Feliu, Patró de Sort)
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

11 Aprofitaments forestals de l’any 2015
Exp M-7/14
CUP 124 – BOSC, PLANS I PELAGUDA – PASTURES

(Exp. PSO 23/15)

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 2015 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 un preu índex de 98,25 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament per raó de la quantia al senyor Joan Salvadó Sabarich
l’aprofitament de pastures de l’any 2015 de la CUP 124, “Bosc, Plans i Pelaguda”,
per l’import de 98,25 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural del DAAM.
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.

CUP 185 – ROQUES DE LA BASTIDA – PASTURES
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Vist el Plecs de condicions tècniques particulars redactat pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya de la
Generalitat de Catalunya per a regular l’execució dels aprofitaments de pastures
corresponents a l’any 2015 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, amb un preu índex
de 102,50 €,
Atesa la proposta d’acord de la Comissió informativa d’agricultura i ramaderia,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Adjudicar directament per raó de la quantia a la senyora Rosa Solanes Arnau
l’aprofitament de pastures de l’any 2015 de la CUP 185, “la Roques de la Bastida”,
per l’import de 102,50 €.
2. Notificar aquest acord a l’interessat i a l’Àrea del Medi Natural del DAAM.
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.

12 Canvi de lloc de la parada de taxis
Exp. A-1/15
Atès que, a sol·licitud del senyor Emili Coll Miguel, president de l’Associació de taxis de
Sort, el Ple de l’Ajuntament de Sort, en sessió de 21 de maig de 2015, va aprovar el
desplaçament de la parada de taxis de Sort, des de l’actual emplaçament a la Plaça Catarina
Albert i ubicant-la al cantó riu de l’inici de l’Av. de la Verge de Montserrat, a la intersecció
amb l’Av. de la Generalitat de Catalunya, sense modificació del nombre de cinc places de
taxi,
Vista la instància presentada pel mateix senyor Emili Coll per la qual sol·licita deixar sense
efecte el referit acord de 21 de maig de 2015 i, a canvi, treure l’espai d’estacionament de
bicicletes per donar més amplada a les 5 parades de taxi existents,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’hisenda i governació, de deixar sense efecte
l’acord de 21 de maig de 2015 i d’estudiar el millor emplaçament per a l’estacionament de
bicicletes,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Deixar sense efecte l’acord de 21 de maig de 2015 relatiu al deplaçament de la
Parada de taxis de Sort, i d’estudiar el millor emplaçament per a l’estacionament de
bicicletes.
2. Notificar aquest acord a l’Associació de taxis de Sort.
14

PLE 2015-07 = 20 juliol 2015

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.

13 Mocions al Ple
Exp. G-1/15
L’alcalde proposa al Ple tractar una Moció de rebuig a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de
Comerç i Inversió (TTIP), presentada pel Grup municipal de la CUP amb posterioritat a la
reunió de les Comissions informatives. Per unanimitat dels assistents s’aprova prendre-la en
consideració.
CUP * REBUIG A L’APICACIÓ DEL TTIP
Exp. E-7/15
Vista la Moció proposada per la CUP i presentada pel Grup municipal de la CUP, que
fonamenta el rebuig a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP)
mitjançant l’enumeració i descripció dels perjudicis que pot ocasionar a la població europea,
Amb 6 vots a favor, dels senyors Monterde, Farré, Soto, Bàscones, Barbero i Gasia, i 4 en
contra, dels senyors Sibís, Gallardo, Dolcet i Sabaté, dels 10 membres presents del total d’11
que formen la Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar en tots els seus termes la Moció presentada pel Grup municipal de la CUP,
que fonamenta el rebuig a l’aplicació del Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversió
(TTIP) mitjançant l’enumeració i descripció dels perjudicis que pot ocasionar a la
població europea, còpia de la qual Moció s’adjunta a la present acta.
2. Notificar aquest acord a la CUP als efectes corresponents.
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.

14 Assumptes de tràmit i administratius
DECLARACIÓ DE L’UBLA DE CASA SOBIRÀ D’ALTRON COM A BCIL
Exp. S-16/15
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura d’iniciar els tràmits per a la declaració
com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’edifici de l’Ubla de Casa Sobirà d’Altron, que a
conseqüència de les determinacions del Projecte de reparcel·lació del nucli d’Altron, aprovat
definitivament per l’Ajuntament després de la tramitació reglamentària, s’adjudica a
l’Ajuntament, per considerar que reuneix unes excepcionals característiques de tipologia i de
dimensions, i com a mostra d’edificació ramadera tradicional pallaresa, amb la finalitat
d’atorgar-li una millor protecció i de facilitar l’obtenció de finançament,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
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1. Iniciar els tràmits per a la declaració com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) l’edifici
de l’Ubla de Casa Sobirà d’Altron, sol·licitant els informes que siguin necessaris.
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.

VOCALS DEL PATRONAT DE LA LLAR D’INFANTS
Exp. S-50/14
Vist el que es disposa a l’article 6 dels Estatuts del Patronat municipal del Servei de Llar
d'Infants en relació amb la composició de la Junta Rectora, i atès que el president és l’alcalde
del municipi i que el vicepresident és el regidor delegat de l’àrea d’educació, que ja han estat
nomenats, ara cal designar dos vocals en representació de l’Ajuntament,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d’educació, de designar com a vocals de la Junta
Rectora del Patronat municipal del Servei de Llar d'Infants els senyors Baldo Farré i Maleni
Barbero,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Designar com a vocals de la Junta Rectora del Patronat municipal del Servei de Llar
d'Infants els senyors Baldo Farré i Maleni Barbero.
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.

VOCALS DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DEL CONVENI DEL PERSONAL
Exp. P-4/15
Vist el que es disposa a l’article 4 del Conveni Pacte del personal de l’Ajuntament de Sort en
relació amb la Comissió de Seguiment integrada paritàriament per 3 representants de l'equip de
govern i 3 representants dels treballadors/es públics/ques,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, de designar com a vocals de la
Comissió Paritària del Conveni Pacte del personal els senyors Raimon Monterde, Baldo Farré i
Maleni Barbero,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Designar com a vocals de la Comissió Paritària del Conveni Pacte del personal els
senyors Raimon Monterde, Baldo Farré i Maleni Barbero.
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.
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15 Informes de l’Alcaldia i dels regidors
CENTRE CULTURAL
L’alcalde informa al Ple que s’ha començat a gestionar la proposta de posada en funcionament
d’un Centre Cultural a l’edifici polivalent de serveis del Consell Comarcal del Camí de la
Cabanera, que inclourà una biblioteca, una ludoteca, i un centre per a activitats de l’Associació
de malalts mentals, entre altres serveis de tipus cultural i de suport a l’associacionisme, amb
una campanya adreçada als alcaldes dels municipis i de les Entitats Municipals
Descentralitzades de la comarca i amb contactes previs amb el Consell Comarcal, com a entitat
titular de l’edifici, que ja ha manifestat el seu suport tot i que per ara informalment. En aquest
punt el senyor Sibís, també president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, indica que el
Consell espera que l’Ajuntament presenti el projecte, que serà valorat tenint presents tots els
paràmetres que cal complir, com ara la superfície de la biblioteca. El senyor Farré afirma que
ara s’està avaluant l’avantprojecte, i que el projecte complirà amb els requeriments del Mapa de
lectura pública de Catalunya. També indica que quan el senyor Sibís era alcalde la CUP va
presentar una Moció en relació amb aquest assumpte que va ser aprovada per grup de CiU, que,
com creuen que s’hauria d’haver fet en el cas de l’Ubla de Sobirà d’Altron, s’ha de disposar del
projecte abans de tirar endavant la tramitació administrativa, per la qual cosa ara estan definint
el projecte i buscant el suport de les institucions de la comarca, després demanar formalment
poder disposar de l’espai i, finalment, titar endavant l’actuació.
PISCINA DESCOBERTA
L’alcalde informa al Ple de què properament es reiniciaran les obres de construcció de la
piscina, que serà descoberta, i que demà dimarts tindrà lloc la segona reunió amb l’empresa
adjudicatària per acabar de parlar de com tirar endavant l’obra, que es finança amb una
subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de 1999 i cal fer-la amb una carta
urgència.
FESTA MAJOR
El senyor Soto informa al Ple que les orquestres de la Festa Major d’enguany, que és la despesa
més important de la Festa amb diferència, ja estaven contractades de fa temps i que no ha pogut
negociar uns preus que considera molt elevats. El senyor Sibís indica que si no s’haguessin
contractat ja les orquestres no hi hauria Festa Major, al que el senyor Soto replica que considera
que fer-ho pràcticament un any abans és una anticipació excessiva i que ells ho gestionaran de
forma diferent.
PLE EXTRAORDINARI
L’alcalde informa al Ple que properament convocarà un Ple extraordinari, que serà anunciat
oportunament, per informar públicament de l’estat actual de les finances i de l’endeutament de
l’Ajuntament i de l’estat en què es troba la tramitació dels grans projectes municipals, algun
dels quals ja ha estat tractat en el present Ple.

16 Precs i preguntes
El senyor Dolcet demana si els grups de govern tenen la intenció d’encarregar formalment una
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auditoria, com sembla que s’ha insinuat, al que l’alcalde respon que ells no han previst aquesta
possibilitat.
El senyor Dolcet també pregunta si s’ha denunciat la destrucció del pal on s’havia col·locat una
bandera estelada a la rotonda, al que l’alcalde respon que encara no s’ha fet, però que en els
volen presentar properament la denúncia a la Comissaria dels Mossos, i també anuncia que per
la Festa Major han previst de tornar a col·locar el pal i penjar-hi una estelada.

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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I NOM ADMINISTRACIÓ TITULAR ALBERG de DATA CONVENI ADHESIÓ, PER A LA PARTICIPACIÓ EN ELS
PROGRAMES D’ACTIVITATS QUE ES DESENVOLUPEN EN EL MARC DE LA XARXA NACIONAL D’ALBERGS SOCIALS
DE CATALUNYA DURANT L’ANY 2015

Barcelona, DATA ADDENDA

REUNITS
D’una banda, el senyor Toni Reig i Casassas, president del Consell d’Administració de
l’Agència Catalana de la Joventut, amb NIF Q-0801485-D, i domicili al carrer Calàbria 147,
de Barcelona, d’acord amb el seu nomenament mitjançant Decret 73/2011, de 4 de gener
(DOGC núm. 5791, de 7.1.2011) i segons l’article 13 dels estatuts de l’Agència Catalana de
la Joventut aprovats pel Decret 129/2007, de 5 de juny, pel qual s’aproven els Estatuts de
l’Agència Catalana de la Joventut (en endavant, ACJ).
De l’altra, l’Il·lm/a senyor/a NOM PERSONA REPRESENTANT, en la seva condició d’alcalde
de l’Ajuntament de POBLACIÓ i en el seu nom i representació, a l’empara de les facultats
que li atorga l’apartat a) del núm. 1 de l’article 53, del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
De l’altra, el senyor/a NOM PERSONA REPRESENTANT, com a CÀRREC de NOM
EMPRESA, amb CIF núm. NÚMERO CIF, domiciliada a POBLACIÓ, carrer ADREÇA
COMPLETA, facultat pels poders atorgats mitjançant escriptura d’apoderament davant del
Notari de POBLACIÓ, senyor NOM NOTARI, en data DATA ESCRIPTURA, amb el número
NÚMERO PROTOCOL ESCRIPTURA del seu protocol (en endavant, NOM COMERCIAL
EMPRESA).
EXPOSEN
I. L’ACJ és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat
d’obrar per al compliment dels seus fins, creada mitjançant la Llei 6/2006, de 26 de maig
(DOGC núm. 4651, de 9.6.2006), l’objecte de la qual és prestar serveis a la joventut i
gestionar els serveis que l’Administració de la Generalitat desplegui en aquesta matèria,
entre els quals es troba la gestió, l’explotació i el manteniment de la Xarxa Nacional
d’Albergs Socials de Catalunya (XANASCAT).
II. L’Ajuntament de POBLACIÓ (en endavant, ajuntament) és propietari de l’alberg juvenil
NOM ALBERG situat a POBLACIÓ carrer ADREÇA COMPLETA CP CP.
III. NOM COMERCIAL EMPRESA (en endavant, entitat) és una empresa mercantil,
legalment constituïda per temps indefinit, que té per objecte BREU DESCRIPCIÓ OBJECTE
SOCIAL EMPRESA nscrita en el Registre Mercantil de POBLACIÓ RM, al tom NÚMERO
INSCRIPCIÓ RM, secció general, foli NÚMERO INSCRIPCIÓ RM, full núm. NÚMERO
INSCRIPCIÓ RM. NOM COMERCIAL EMPRESA té encarregada la gestió de l’alberg NOM
ALBERG (en endavant, alberg).
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IV. En data DATA CONVENI ADHESIÓ l’ACJ, l’Ajuntament de POBLACIÓ i NOM
COMERCIAL EMPRESA van signar un conveni d’adhesió a la Xarxa Nacional d’Albergs
Socials de Catalunya (XANASCAT) de l’alberg juvenil NOM ALBERG.
V. La clàusula novena del conveni d’adhesió preveu la possibilitat que les instal·lacions
adherides puguin participar en el conjunt de programes d’activitats que l’ACJ promou als
albergs de la XANASCAT, sempre i quan així ho sol·licitin i previ estudi de la seva idoneïtat
per part de l’Agència.
VI. La citada clàusula estableix que la participació en els programes pactats entre les entitats
gestores de la instal·lacions i l’ACJ, serà desenvolupada i recollida mitjançant la
corresponent addenda, que serà annexada al conveni d’adhesió, i que recollirà les
condicions per a la seva realització, incloses les econòmiques.
VII. Ajuntament i entitat té interès en participar dels programes socials que promou l’ACJ, i
havent aquesta certificat la seva idoneïtat, les parts es reconeixen capacitat mútua per
actuar i acorden subscriure aquesta addenda per tal que alberg participi dels programes
d’activitats que l’ACJ desenvolupa en el marc de la XANASCAT i que es regirà d’acord amb
les següents

CLÀUSULES
Primera. Objecte i condicions dels programes
L’alberg participarà en els programes promoguts per l’ACJ en el marc de la XANASCAT,
d’acord amb els continguts que es detallen a l’annex A d’aquesta addenda.
Segona. Condicions econòmiques de la participació en els programes
Entitat abonarà a l’ACJ els imports corresponents a l’aplicació dels percentatges següents:
-

10% de la part d’allotjament a les reserves del programa “L’Estiu és teu”.
10% del marge de benefici per participant a les reserves del programa “L’Estiu és teu”.
10% del total del paquet del programa “Una Eina al Servei de l’Escola” de cada un dels
serveis contractats.
10% del total del paquet del programa “Descobreix Catalunya” de cada un dels serveis
contractats.
10% del total del paquet del programa “Escola de neu” de cada un dels serveis
contractats.

Les quantitats seran abonades d’acord amb la forma, terminis i condicions recollits al
conveni d’adhesió al qual s’annexa la present addenda.
Tercera. Condicions específiques dels programes:
3.1 Programes: Una Eina al Servei de l’Escola i Escola de neu.
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L’alberg es compromet a complir els processos i procediments marcats a les condicions
específiques del programa, que es poden trobar al catàleg escolar i al web XANASCAT.
Extracte dels punts més importants a tenir en compte:
3.1.1 Condicions dels programes
El nombre mínim d’alumnes per organitzar els programes és de 15, llevat que l’ACJ i l’
entitat pactin el contrari un cop estudiat el cas concret.
En quant a les condicions del monitoratge:
 Per a grups d'Educació Infantil i Cicle Inicial: 1 monitor/a cada 10-12 nens/es. Per als
grups de Cicle Mitjà i Superior de Primària, Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat, la ràtio és d'1 monitor per cada 15-20 nens/es.
 En cas de tractar-se d’un programa esportiu, la ràtio serà l'adequada segons cada
especialitat esportiva.
 El temps d'activitats dirigides a càrrec dels monitors/es serà de 10:00 a 13:00, de
15:00 a 18:00 i de 21:30 a 23:00, aproximadament. Aquest horari base es pot veure
modificat segons els horaris dels àpats que faci el grup.
 El servei de monitoratge comença el primer matí i acaba el matí de l'últim dia.
3.1.2. Obligacions per a l’alberg
Les escoles han de disposar de llençol de sota i coixinera per als alumnes. A més els
professors/es també han de disposar de llençols.
La pensió completa per als grups d'Educació Infantil i fins a Cicle Superior de Primària
(ambdós inclosos) inclou el berenar.
Als grups de P3 fins a 6è de Primària s’ha d’incloure 30 minuts de vigilància activa en el
temps d'esbarjo després de dinar i de sopar sempre i quan l’àpat es contracti a l'alberg.
3.1.3 Obligacions que han de complir les escoles:
El control dels alumnes al menjador és responsabilitat dels mestres i/o professors.
Les escoles es fan càrrec de les despeses i costos dels serveis mèdics i les medicines en
cas de malaltia d’algun dels membres del grup.
3.1.4 Gratuïtats.
Sempre i quan les activitats siguin contractades per l’alberg, els grups gaudiran de les
gratuïtats següents: 1 mestre i/o professor/a per cada 10 alumnes. En cas d’escoles
d'educació especial, 1 mestre i/o professor/a per cada 8 alumnes.
Els monitors gaudeixen de gratuïtat d’allotjament sempre i quan les activitats siguin
contractades per l’alberg.

3.2 Programa Vacances en Família
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El Programa Vacances en Família, pel seu caràcter social, no té cap tipus de comissió per a
l’ACJ, és a dir, els ingressos provinents de les reserves d’aquest programa són per l’alberg.
L’alberg es compromet a complir els processos i procediments marcats al manual de
procediments del programa que es fa arribar a l’alberg abans de l’inici de l’estada.
Extracte dels punts més importants a tenir en compte del manual de procediments:
3.2.1 Espai de jocs
L’alberg ha de destinar una sala o zona a ‘espai de jocs’ amb els articles de joc que es
proporcionen des de l’ACJ.
Cal que l’alberg vetlli per la bona senyalització, conservació i ordre dels espais de joc, com
a mínim: revisar que el material de l’espai de joc estigui en bon estat i endreçat, que la
senyalització inclogui els rètols que l’ACJ faciliti.
3.2.2 Documentació
L’alberg ha de tenir preparada la “carpeta de Vacances en família” que inclou la
documentació a entregar i la informació a cadascuna de les famílies de cada torn.
L’ACJ farà arribar el número de carpetes que l’alberg sol·liciti, d’acord amb la participació del
programa, que conté la informació següent:







Carta de benvinguda al Programa Vacances en família
Horari de l’alberg i descripció de les activitats
Normativa de l’alberg (full de condicions generals i tríptic de l’alberg)
Informació turística de la zona, què es pot veure, que es pot practicar, rutes, museus,
horaris...
Informació de l’ACJ i de la Xanascat (tarifes, guia...)
Telèfons de contacte d’activitats externes.

3.2.3 Àpats
L’alberg ha de disposar d’àpats triturats per a les famílies amb nadons que ho requereixin,
així com ha d’adaptar els menús davant possibles intoleràncies alimentàries que les famílies
pateixin, sempre i quan la família hagi comunicat amb antelació la necessitat concreta.
3.2.4 Activitats
Les estades superiors a dues nits inclouen una activitat contractada per l’ACJ. Les entitats
que desenvolupen les activitats es posaran en contacte amb l’alberg amb un mínim d’una
setmana d’antelació per a planificar el desenvolupament de l’activitat: reservar una sala,
acordar un horari, enviar un cartell d’anunci de l’activitat que s’haurà d’exhibir a la recepció
per al coneixement de les famílies....
3.2.5 Gratuïtats
L’alberg ha de fer-se càrrec de l’allotjament i manutenció dels monitors o artistes només en
cas que sigui necessari per desenvolupar o haver desenvolupat una activitat del programa.
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Els monitors, que necessitin allotjar-se o fer àpats a l’alberg hauran de sol·licitar-ho a l’ACJ
amb antelació per a formalitzar les reserves. Aquestes reserves estaran exemptes de cobrar
l’impost sobre les estades turístiques donat que es tracta d’un Programa subvencionat.
3.2.6 Seguiment de les bestretes
El/la director/a haurà de vetllar per tal de que des de l’alberg es porti un control de les
bestretes vençudes.
Quan una bestreta resti pendent de pagament i ja hagi caducat el seu termini, des de
l’alberg s’haurà de contactar amb l’usuari per esbrinar si ha tingut algun problema amb la
documentació o si realment no l’interessa la reserva.
3.3 Programa l’Estiu és Teu
El mínim de participació per realitzar un torn serà de 30 infants participants. Si no s’arriba a
aquest mínim, l’ACJ podrà decidir anul·lar o no el torn.
Les reserves dels monitors estaran exemptes de cobrar l’impost sobre les estades
turístiques donat que es tracta d’un programa subvencionat.
3.3.1 Condicions econòmiques
Els valors de càlcul dels imports a abonar a l’ACJ per la participació en el programa
s’especificaran, mitjançant correu electrònic, en el moment que l’ACJ adjudiqui els
concursos per als serveis d’organització i realització de les activitats del programa.
L’ACJ facturarà l’import total de les diferents despeses (monitoratge, samarretes, carpetes...)
del programa, calculada sobre la previsió de participants en la liquidació del primer mes que
coincideixi amb els cobraments de les bestretes.
L’ACJ regularitzarà, si s’escau, la diferència per les despeses de monitoratge calculades
segons el nombre real de participants i en cas de la resta del material segons els albarans
d’entrega, un cop finalitzada la campanya del programa.
L’ACJ abonarà com a molt tard a 31 de desembre de 2015 la diferència de la reducció
aplicada a les famílies acollidores, nombroses i/o monoparentals.
L’ACJ abonarà a les persones usuàries els imports corresponents a les autoritzacions de
devolució, per anul·lació o altres causes, que es puguin ocasionar en el marc del programa
l’Estiu és teu i seran descomptats a cada instal·lació en la liquidació del mes següent a ferse efectiva.
En cas d’anul·lació per part del client abans de l’inici de l’estada, l’ACJ es farà càrrec de la
devolució de l’import autoritzat. L’alberg abonarà 5€ a l’ACJ en concepte de despeses de
gestió i devolució per cadascuna de les devolucions efectuades. Aquestes despeses es
facturaran en la liquidació mensual corresponent.
En cas de baixa justificada durant l’estada, l’alberg es farà càrrec de fer la devolució
pertinent.
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Els albergs es comprometen a complir els processos i procediments marcats al manual de
procediment del programa.
3.3.2 Extracte dels punts més importants a tenir en compte del manual de procediments:
L’alberg ha de posar a disposició del/la coordinador/a de l’estada els mitjans tècnics dels
que disposi (ordinadors, Internet, fotocopiadora,...) per realitzar les tasques necessàries pel
correcte desenvolupament i funcionament de l’estada, sempre que sigui possible i no entri
en conflicte amb el funcionament de la instal·lació.
L’alberg ha de posar a disposició de l’equip de monitors una sala on poder-se reunir i
treballar. Aquesta s’adequarà a les mides de l’equip i no es compartirà amb altres grups
presents a la instal·lació.
L’alberg assumeix la manutenció de tots el monitors/es que desenvolupen les estades,
d’acord amb els ratis establerts pel programa i tipologia corresponent.
L’alberg ha de vetllar per tenir actualitzada tota la documentació necessària per la
realització de la estada (notificació d’activitats, assegurances, llistat de participants, etc.)
L’alberg fa el seguiment de la primera i segona bestreta de les reserves del programa, a
través de les eines i manuals que l’ACJ li facilitarà.
L’alberg farà una primera lectura de les fitxes d’autorització de les persones participants per
poder conèixer i tenir en compte les dietes especials, malalties, amics, etc. És important
comunicar a l’ACJ qualsevol punt rellevant (al·lèrgies importants, malalties greus,
discapacitat...) per estudiar mesures correctores o ajudes.
L’alberg és responsable de l’alimentació durant l’estada. Aquesta ha de ser suficient,
equilibrada i variada repartida en esmorzar, dinar, sopar i dos petits àpats, un a mig matí i
l’altre a la tarda. Caldrà donar una resposta adequada a les necessitats alimentàries
específiques.
L’alberg vetllarà pel compliment i seguiment de les instruccions dels pares/mares/tutors
sobre els medicaments i els plans d’actuació marcats en casos d’al·lèrgies i intoleràncies
(autoinjectables d’adrenalina, antihistamínics, inhaladors, antibiòtics, etc.).
En cas d’al•lèrgia o intolerància alimentària del participant cal informar-ne mitjançant la fitxa
d’autorització de l’activitat adjuntant la documentació que s’hi demana amb la suficient
antelació depenent aquesta del tipus d’al•lèrgia o intolerància:
• En el cas d’al•lèrgies comunes (gluten, fruits secs, lactosa, ou, peix, llegums, marisc i
proteïna de llet de vaca) - 5 dies.
• En el cas de les al•lèrgies no comunes – 15 dies.
En cas de risc de patir una reacció anafilàctica, cal que el pare/mare/tutor trameti un pla
d’actuació avalat per un facultatiu amb una antelació mínima de 15 dies.
Si no es compleixen aquests terminis la reserva pot ser denegada.
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Quarta. Llei de protecció de dades
Ambdues parts es comprometen a tractar les dades personals de les persones usuàries de l’Alberg de
conformitat amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les fitxes de les persones participants del programa de l’Estiu és Teu son titularitat de l’ACJ
i l’alberg es compromet a enviar-les a la seu central de l’ACJ un cop finalitzada l’estada.
L’alberg ha de garantir que cap persona de l’alberg ni el personal contractat per aquest farà
ús de les fotografies/filmacions de les activitats i participants realitzades amb l’autorització
corresponent dels pares, mares o tutors durant el desenvolupament dels diferents
programes sense autorització explícita de l’ACJ.
Cinquena. Coordinació d’activitats en la prevenció de Riscos Laborals
Per tal de donar compliment al Rei al Decret 171/2004, de 30 gener, de Coordinació
d’activitats empresarials, l’alberg ha de realitzar les tasques que li siguin pròpies de
coordinació d’activitats amb les entitats que realitzin activitats a l’alberg per al
desenvolupament dels programes objecte d’aquesta addenda.
A tal efecte, un cop realitzada la coordinació d’activitats, l’alberg farà arribar a l’ACJ
certificació conforme s’ha realitzat satisfactòriament la coordinació d’activitats
Sisena. Vigència
Aquesta addenda és vigent des de la data de signatura, però amb efectes retroactius des de
l’1 de gener de 2015 i fins a 31 de desembre de 2015

Setena. Interpretació
La present addenda regula única i exclusivament la participació de l‘entitat en els
programes promoguts per l’ACJ en el marc de la XANASCAT, els seu contingut i condicions
econòmiques. Qualsevol altra qüestió no explicitada en aquest document resta regulada per
allò establert al conveni d’adhesió signat entre l’ACJ i l’ entitat de data *****.
Vuitena. Resolució
La present addenda i s’extingirà de manera automàtica en cas que l’ACJ deixi de gestionar
la XANASCAT, sense que cap de les parts pugui reclamar indemnització o compensació de
cap mena.
La present addenda s’extingirà en cas que finalitzi per qualsevol causa la gestió de l’alberg
o en cas de canvi de titularitat del gestor; o bé en cas de liquidació de l’empresa, concurs de
creditors, suspensió de la llicència d’activitat, o suspensió de l’autorització de funcionament
com a instal·lació destinada a activitats amb infants i joves.
Així mateix, la present addenda s’extingirà per incompliment dels seus pactes.
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Novena. Jurisdicció

Per a qualsevol dubte, qüestió o divergència que pugui sorgir en ordre a l’execució, la
interpretació, la modificació i l’aplicació de la present addenda, les parts amb renúncia a
qualsevol jurisdicció i fur, se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de
Barcelona.

I en prova de conformitat, les parts signen la present addenda a un sol efecte i en duplicat
exemplar, a la ciutat i la data esmentades a l’encapçalament.

Toni Reig i Casassas
Agència Catalana de la Joventut

*********
*********

*********************
*********************
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ANNEX - A

“Escola de Piragüisme de Sort” participarà en 2015 als programes d’activitats que es detallen més
avall.
Les dates en què es portaran a terme les activitats esmentades podran ser objecte de modificació
per part de l’Agència Catalana de la Joventut, en funció de la demanda i nombre d’inscripcions
definitives que resultin en cadascuna d’elles.
En cas de canvi o modificació l’ACJ informarà degudament amb antelació.

Programa “Estiu és Teu”

ALBERG

TIPOLOGIA

EDATS

Sort

Multiesportives

de 13 a 16 anys

Sort

Multiesportives

de 13 a 16 anys

Calàbria, 147
08015 – Barcelona
Tel. 93 483 83 41
Fax. 93 483 83 50
www.acjoventut.cat

DURADA
TORN
10 dies / 9
12/07/2015 21/07/2015
nits
10 dies / 9
22/07/2015 31/07/2015
nits
INICI

FINAL

OFERTA
40
40

PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE SORT D’ADHESIÓ A LA
PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT
PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL
A
L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 2012/01)

ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català
pel Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a
les entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu
en data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins
el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2
174,136

Euros/ kW i any
P3

P1

135,304

81,077 Sublot 1 (3.0A)

152,356

Sublot 2 (2.1A)

177,553

86,943 Sublot 3 (2.1 DHA)
150,938

183,228

Sublot 4 (2.0 A)
63,77 Sublot 5 (2.0DHA)

P2

P3

15,754249 9,452549 6,301700
35,517224
35,517224
21,893189
21,893189

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris
que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)
P1
P2
P3
P4
3.1A
25,588674
15,779848
3,618499
0,000000
6.1
17,683102
8,849205
6,476148
6,476148
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).

P5
0,000000
6,476148

P6
0,000000
2,954837

Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)

T.A.
3.1A
6.1

PRODUCTE
TP-DH3C
TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3
138,231
119,319
85,149
171,405
138,415
114,815

P4
0,000
90,875

P5
0,000
84,756

P6
0,000
69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini
de dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se
notificat prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva
conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP i
també la cessió del contracte a l’ACM.

FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada
del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels
contractes derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa
a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts
del contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)

ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Sort s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de
l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions
econòmiques:

Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)

Preus (€/kW i any)

P1

P2

P3

128,231

104,533

71,364

149,737
171,804

88,478
133,442

153,119

68,202

P1

P2

P3

Sublot 1 (3.0A)

40,728885

24,437330

16,291555

Sublot 2 (2.1A)

44,444710

Sublot 3 (2.1 DHA)

44,444710

Sublot 4 (2.0 A)

42,043426

Sublot 5 (2.0DHA)

42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les corresponents
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les
parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme d’energia i que siguin
directament aplicables als consumidors finals de l’energia.

T.A.

PRODUCTE

3.1A

TP-DH3C

6.1

TP-DH6B

PREUS ENERGÍA (€/MWh)
P1
P2
P3

P4

P5

P6

110,685
124,731

0,000
82,560

0,000
79,767

0,000
67,026

94,777
103,019

70,785
96,943

Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018,
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de
subministrament d’electricitat.

Raimon Monterde Alberich
L’Alcalde
Ajuntament de Sort

Conv. 21/2015

DOCUMENT DE COMPROMÍS MUTU

Dia: .... de 2015
Hora: 1200 hores
Exp.: F-48/14

REUNITS
El senyor Antoni Bosch Miquel, amb DNI 40891059A, arquitecte col·legiat número
23451.6 del Col·legi oficial d’Arquitectes de Catalunya, amb domicili professional a
Mollerussa, al Carrer Ferrer i Busquets 3, baixos 2a que actua en nom i representació de
la mercantil Gemma d’Arquitectura SL, amb NIF B25575051 en qualitat
d’administrador.
I el senyor Raimon Monterde Alberich, les circumstàncies personal del qual s’ometen
per raó del seu càrrec, alcalde-president de l’Ajuntament de Sort, que actua en nom i
representació de l’Ajuntament de Sort,

EXPOSEN
1. L’Ajuntament de Sort va acordar, en sessió de 12 de desembre de 2014,
adjudicar a la mercantil Gemma d’Arquitectura SL la redacció d’un modificat
del projecte de construcció d’una piscina descoberta a Sort i la direcció
facultativa de la mateixa obra, per l’import de 25.500,00 €, amb l’IVA no inclòs.
2. Aquesta adjudicació va ser notificada verbalment però no per escrit a Gemma
d’Arquitectura SL. Així, GdA no ha iniciat cap treball de redacció ni ha efectuat
cap gestió en relació amb aquesta adjudicació més enllà dels estudis previs per la
concreció dels treballs.
Les parts signants expressen la seva voluntat de deixar sense efecte l’adjudicació
efectuada, es reconeixen mútuament plena capacitat legal i competència per a signar el
present document i formalitzen els següents

COMPROMISOS
1. El despatx Gemma d’Arquitectura SL renuncia en aquest acte a tots els drets i
les obligacions que es puguin derivar de l’adjudicació acordada per la Junta de
Govern de l’Ajuntament de Sort per a la redacció d’un modificat del projecte de
construcció d’una piscina descoberta a Sort, i a exercir qualsevol tipus d’acció
en defensa dels referits drets i obligacions.

Conv. 21/2015

2. L’Ajuntament de Sort renuncia en aquest acte a tots els drets i les obligacions
que es puguin derivar de l’adjudicació acordada per la Junta de Govern a favor
del despatx Gemma d’Arquitectura SL per a la redacció d’un modificat del
projecte de construcció d’una piscina descoberta a Sort, i a exercir qualsevol
tipus d’acció en defensa dels referits drets i obligacions.

I en prova de conformitat, ambdós parts signen el present document per duplicat i a un
sol efecte en el lloc i data indicats a l’encapçalament.

Antoni Bosch Miquel
Gemma d’Arquitectura SL

Raimon Monterde Alberich
Alcalde de Sort

