ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

9 de febrer de 2007
de 2200 h a 2400 h
sala de reunions de l Ajuntament de Sort
extraordinari
G-7/07
Ple 07/1

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Eva Lluvich Sagarra
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sr. Josep Cases Calvet
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
regidor
regidor
regidora
regidor
regidor
secretari

Justifica la seva absència
Sra. Núria Comes Pon

regidora

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Moció dels Grups municipals SPF-PM, ICV i ERC
02 Assumptes urbanístics urgents
Amb el següent desenvolupament:
Prèviament al debat del punt primer, el Sr. Alcalde exposa el motiu del present Ple extraordinari,
que ha estat convocat d acord amb el que es disposa a l article 98 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, a
requeriment de 3 regidors, dels Grups municipals de SPF-PM, ICV i ERC, i són un nombre
legalment suficient per a fer-ho, per tal de tractar d una moció presentada, i que el punt segon
l ha incorporat per tractar-se d assumptes inajornables promoguts per particulars i institucions
que serien perjudicats si el seu debat es demora fins al proper Ple.

01 Moció dels Grups municipals SPF-PM, ICV i ERC
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PRIMER. PRESENTACIÓ DEL MOTIU PLENARI PER PART DE PSC-PM.
INTERVENCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D ERC I IC-ELS VERDS.
Abans d entar al debat, l Alcalde indica que es tracta de la primera vegada a Catalunya que es
porta als Jutjats a un Alcalde per no convocar un ple les dates que toqui, i considera que és una
mala manera d ajudar al poble.
El senyor Díaz demana disculpes per haver-se vist obligat a actuar d aquesta manera, i que
l Alcalde ha dit mentida i ratlla la hipocresia, mentida perquè si al secretari se li ha passat el
termini per a convocar el ple, la llei el marca expressament. També menteix i és hipocresia
perquè el 19 de gener va recordar el termini i va reclamar al secretari que convoqués el ple.
Reitera que l Alcalde menteix i culpa a l Alcalde i al secretari per no complir les seves
obligacions, i indica que en 4 anys només s han fet 4 plens.
El secretari dona lectura a l informe redactat en relació amb la demora en la convocatòria del ple,
en el que desprès d exposar els errors de referències normatives i de còmput temporal comesos i
les motivacions de caràcter personal que han influït, concloent que calia convocar el ple
extraordinari per debatre la moció presentada pels grups de l oposició, i que correspon a
l Alcalde determinar si s hi inclouen a l ordre del dia altres assumptes, sempre que no es
desvirtuï que l'ordre del dia sigui el proposat pels qui han adoptat la iniciativa.
En aquest punt l Alcalde indica que en els 6 anys que porta de Diputat al Parlament de
Catalunya mai ha escoltat la paraula mentider , i demana al senyor Díaz que es moderi per
millorar el clima. També indica que no és cert el nombre de plens que el senyor Díaz ha
afirmat.
El senyor Díaz diu que les paraules se les emporta el vent, i demana si el secretari o algun
membre de la Corporació s ha adreçat a ell per dir-li que l Alcalde el citava, i que únicament
una empleada li va dir que l Alcalde volia parlar amb ell i ell va demanar sobre quin
assumpte. També demana que es torni a llegir la part de l informe del secretari que fa
referència a ell, cosa que es fa seguidament. L Alcalde diu que se li entregui l informe al
senyor Díaz.
El senyor Cases recolza la moció presentada i diu que no se ls ha convocat, que els membres
de l oposició no compten i que hi ha hagut irregularitats legals.
L Alcalde reitera que el nombre de plens que han tingut lloc no és el que ha dit el senyor
Díaz, sinó que normalment se n fa un cada tres mesos o poc més.

SEGON.
SOL·LICITAR
UNA
AUDITORIA
TÈCNICO-URBANÍSTICA
I
ADMINISTRATIVA QUE ACLAREIXI LES ACTUACIONS DE L ALCALDIA I
L EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL.
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Es donen per reproduïts els arguments ja exposats pels regidors que han intervingut, a més que
l Alcalde indica que tindria un cost elevadíssim i no hi ha possibilitat de rebre ajuts.
Amb 6 vots en contra, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 a
favor, dels senyors Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA rebutjar la sol·licitud d una auditoria.

TERCER. DEBAT I/O ENTREGA DE LES DOCUMENTACIONS DE LES MOCIONS,
PER ORDRE DE DATA PRESENTADES A LA SECRETARIA GENERAL DE
L AJUNTAMENT, I A DATA D AVUI SENSE TRAMITACIÓ NI RESPOSTA.

A la moció presentada amb núm. de registre 3648, els tres regidors que la promouen proposen
tractar les mocions presentades amb anterioritat, i que s adjunten a la present acta. L Alcalde
puntualitza que algunes no són en realitat mocions, sinó instàncies, que es respondran
oportunament. Es passa a debatre les mocions presentades:

MOCIÓ 1709, SOBRE LA PISCINA COBERTA
L Alcalde exposa que, atès que aquesta moció, registrada amb el núm. d entrada 1710, s ha
entregat a tots els regidors i s adjuntarà a l acta, com les altres, la dóna per llegida per abreujar
l acte, al que el senyor Díaz demana que consti en acta que el senyor Alcalde no vol llegir la
moció. El senyor Díaz dóna lectura ell mateix a les conclusions, reclamant que s adjunti la part
expositiva a l acta. Es passa a debatre el punt.
El senyor Díaz exposa que l any 2004 es va presentar el projecte però la piscina encara no està
feta; que el pressupost del projecte era de 1.200.000 i les subvencions atorgades 1.023.000 i
ara l Ajuntament ha de gastar 763.000 ; que al darrer ple es licitaven la 1a i 2a fases; que a data
d avui no s ha presentat el projecte definitiu; que la Direcció General de l Esport ha demanat el
pla de viabilitat i l Ajuntament no l ha tramès bé; i aconsella canviar d arquitecte pel perill de
perdre les subvencions concedides.
L Alcalde manifesta que el pressupost de la piscina és de 3.600.000 , que la seva construcció
ja constava al Pla Comarcal de l any 1999 en el que la piscina de Sort no era prioritària, que
l any 2003 es va incloure als pressupostos de la Generalitat una previsió d 1.021.000 ,
previsió que es manté, mercès a una iniciativa parlamentària que ell mateix va pactar amb els
grups de CiU i del PP i al Ple del Parlament es va aprovar una esmena especial amb el vot a
favor de 4 grups i el vot en contra del PSC. També indica que la Generalitat demana
prudència en fer els projectes i durant molts mesos hi ha hagut contactes quasi diaris entre
l arquitecte municipal i l arquitecta d Esports, i que atès que el cost es disparava l Ajuntament
va destinar tota la dotació del Pla Únic d Obres i Serveis al finançament de la piscina, cosa
que va donar peu a que el llavors Conseller Carretero afirmés al Parlament que era el PUOS
més elevat de tot Catalunya, que actualment es disposa d 1.500.000 de subvencions; que ni
la Pobla de Segur, ni Tremp, ni Artesa de Segre, ni Oliana, ni la Seu d Urgell, ni el Pont de
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Suert no tenen piscina coberta cosa que indica la dificultat que presenta; que el projecte ha de
ser seriós, i li pot presentar a l arquitecta d Esports; que en pocs dies el projecte estarà
finalitzat; que s han adjudicat a l empresa Pasquina i es faran per administració 540.000
dels fonaments, i aviat es licitarà fins quasi un milió d euros; que per a complementar el
finançament s hi destinarà el PUOS de 2008-2011, amb el que es disposarà de 2.400.000 ;
que avui l Ajuntament de Sort no té deute, molt al contrari de la Pobla o Tremp, per exemple,
i que es ve d uns deutes anteriors de més de 90 milions de pessetes de les d abans, i ara està ja
tot tancat; i que d aquí a uns 9 mesos es podrà demanar un préstec pels 900.000 restants.
El senyor Díaz manifesta que li repamfimfla el vot en contra del PSC, que el color del partit
no l interessa, que l Alcalde durant 15 anys de Diputat no ha aconseguit gaire per a la
comarca; i que afirma que s ha adjudicat a Pasquina una obra sense projecte executiu ni pla de
viabilitat.
L Alcalde reitera que es tracta d un projecte complex per no tractar-se d una piscina privada;
que l assessorament i la guia de la Direcció General de l Esport són molt intensos; que amb el
projecte bàsic ja es pot licitar; que el projecte executiu s està finalitzant amb la Direcció
General; que la licitació de la primera fase s ha fet d acord amb els tècnics; que un acord
d aprovació d un Ple del Parlament no es pot retirar; i puntualitza que va entrar al Parlament
l any 2000, a finals d enguany farà 7.
El senyor Cases reclama que el pilotatge es faci millor que al poliesportiu, que s hi fan
esquerdes.
L Alcalde està d acord en que sigui un gran projecte i que qualsevol ciutadà el pugui
consultar, i proposa rebutjar la moció.
El senyor Christian Lladós Gallart, arquitecte municipal, a requeriment de l Alcalde fa les
següents precisions: la Direcció General de l Esport mai ha rebutjat el projecte, i es va
treballant amb l arquitecta senyora Carolina Ricart, que ha donat el seu vistiplau, i afegeix
que l Ajuntament no ha actuat com un kamikaze .
El senyor Díaz demana quin termini té per inspeccionar la documentació que demana des del
juny, al que l Alcalde respon que es tracta d un document públic.
Sotmesa a votació, amb 6 vots en contra, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha,
Pelegrina i Lluvich, i 2 a favor, dels senyors Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de
9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA rebutjar la moció presentada sobre la piscina
coberta, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.

MOCIÓ 1710, SOBRE EL TANATORI
El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 1710, en
relació amb la proposta de construcció d un tanatori, i es passa a debatre el punt.
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L Alcalde exposa que de la moció sembla que s interpreta que es demana que el tanatori
s ubiqui al nou edifici del Consell. Indica que ha tingut noticies que el grup de govern vol
situar-lo a l actual Llar de jubilats que quedarà sense ús quan aquest servei es traslladi al
Casal cívic, actualment en obres, però que la normativa de la Generalitat requereix un edifici
sense habitatges al costat, que hi hagi almenys una sala de vetlla, oficines i pàrquing, i
considera que l edifici de la Llar de jubilats no reuneix les condicions requerides. També
indica que ell sempre ha votat en contra de la cessió al Consell Comarcal de l antiga pista
poliesportiva descoberta per fer el nou edifici, però que ara ja està fet cal treure n un
rendiment. Manté la moció presentada, que comporta la renovació del vehicle funerari, del
material i del personal. Indica que l Alcalde diu que no és fàcil trobar personal que accedeixi
a fer aquesta mena de serveis, i ell està d acord, però trobar 4 o 5 persones entre uns 30 de
personal no hauria de ser tan difícil.
L Alcalde exposa, en relació amb el nou edifici del Consell, que l Ajuntament va cedir l ús
del terreny, d altra banda com amb la Comissaria dels Mossos d Esquadra, l IES i altres, i per
tant no es tracta de regalar els terrenys; que ara el Consell construeix el nou edifici en
col·laboració amb el Departament d Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAAR),
mitjançant un procés de negociacions que presenta alts i baixos; que precisament ara el
DAAR té presa perquè l Ajuntament els demana que marxin; que el programa funcional d un
tanatori complet no hi cabria a l actual Llar de jubilats, l antiga Casa Natzaret, però que pel
nombre de defuncions de Sort, uns 12 o 15 a l any, no calen uns locals de 500 m2; que és cert
que hi ha una àrea que concentra diversos serveis públics, però aquest sector tampoc no es pot
sobredimensionar i el servei a Casa Natzaret seria decent i adequat pel nombre de defuncions
de Sort.
El senyor Díaz replica que no està d acord, que l actual Llar de jubilats no és el lloc adequat
per a ubicar-hi un tanatori.
El senyor Cases recorda que ell sempre s ha oposat a la construcció del nou edifici del
Consell, per perill d inundabilitat de l àmbit.
Sotmesa a votació, amb 6 vots en contra, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha,
Pelegrina i Lluvich, i 2 a favor, dels senyors Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de
9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA rebutjar la moció presentada sobre el tanatori, el
text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.

MOCIÓ 1711, SOBRE L ADQUISICIÓ D UNA MAQUINA DE NETEJA
El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 1711, en
relació amb la proposta d adquisició d una maquina de neteja de carrers, afegint que en
relació amb la neteja de parcel·les ho pot fer l Ajuntament passant posteriorment factura als
propietaris. Es passa a debatre el punt.
L Alcalde indica que a l oposició no li costa res dissenyar un poble ideal, com reclamant una
Festa Major de luxe, un tanatori de 500 m2, etc.; que durant els 15 anys que ha estat Alcalde
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ha impulsat molts projectes per al finançament dels quals moltes vegades ha calgut tractar
amb altres administracions, des de la Comissió Europea fins el Consell Comarcal, passant per
l Estat espanyol, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida, per obtenir
subvencions, amb viatges a Madrid, a Barcelona, a Lleida, a França, etc, un procés que costa
molts esforços i tràmits; que el grup de govern ha considerat la seva proposta, que també és la
seva, però que cal trobar finançament per a l adquisició d una màquina que val més de
100.000 euros, que no s han obtingut; i finalitza dient que la Junta de Govern ha aprovat
recentment l adquisició d una màquina escombradora Ros Roca pel sistema de leasing, que
l Ajuntament pot assumir.
Sotmesa a votació, amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA aprovar la moció presentada sobre l adquisició d una màquina
escombradora, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.

MOCIÓ 1712, SOBRE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I CESSAMENTS
El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 1712, en
relació amb la proposta d eliminació de barreres arquitectòniques i de cessar a l arquitecte
municipal i al regidor d obres, senyors Christian Lladós i Àngel Guiu. Es passa a debatre el
punt.
El senyor Díaz exposa que demanar el cessament dels gestors de l urbanisme municipal és un
assumpte delicat, i la gent no s atreveix a esmentar-lo; que com a persones li mereixen tots els
respectes, però hi a temes, com ara el del polígon industrial en els que l Alcalde ha enganyat
al poble de Sort, atès que a l acte de presentació va parlar d empreses artesanals i d edificis
adaptats a la tipologia de la zona; que si ell defensés els seus interessos particulars, com a
sentit a dir, ell ja seria ric; que està en contra del polígon perquè considera que no és el millor
per a fer-lo i va dir que l Alcalde se n penediria de la ubicació, i ara ja es busca l ampliació i
venen empresaris de fora de Sort; que a les reunions mantingudes els senyors Àngel Guiu i
Christian Lladós van dir que a l indret de la Gissera marcat com a sòl industrial no es podia
fer el polígon per causa de l impacte visual; i que el que hi ha ara són naus molt altes, més que
les de la Seu d Urgell; es va dir que a les façanes es posaria pedra i llosa, i s ha posat una altra
cosa; que a la Gissera faria impacte, i només cal veure l impacte que té el nou edifici que
construeix el Consell; que si avui es fes una enquesta tothom votaria en contra de l edifici del
Consell, i a ell sempre li quedarà el consol de votar en contra. Pel que fa al Parc de bombers,
ell havia fet una proposta, i resulta que ara es parla de previsions de riuades amb un període
de 100 anys que impedeixen ampliar el Polígon. Dels habitatges de protecció oficial i de la
llar d infants, ell havia proposat fer-los a la Palissa i el senyor Lladós va dir que no podia ser,
perquè era zona d equipaments, i l Alcalde no ho va voler allí per no treure-li vista. La
Biblioteca també la posaria a consulta, i segur que el 90% de la gent estaria en contra, perquè
el que està mal fet està mal fet per sempre; que ell té informes que diuen que als propietaris
del nucli antic no se ls podia pagar més diners pels seus solars perquè es volia esponjar el
barri i crear zones verdes, i ara l obra de la biblioteca està aturada, quan al maig de 2002 es va
començar a construir sense projecte aprovat per Cultura perquè hi havia una subvenció de
441.000 euros, i que al 2005 hi havia una nova subvenció per reactivat l obra, però no avança;
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i que si aquesta obra no està bé ho pagarem nosaltres i els nostres fills. Pel que fa al pujador
de la Plaça Major, quan es va fer ell ja va dir us equivoqueu , als 5 anys s ha desfet i el que
s ha fet ara ho troba acceptable. El gran passeig construït vora el riu té passos zebra amb
bordillos d un pam, o sense bordillo o sense senyalitzar. Tot això són motius suficients per dir
que això no funciona, que l arquitecte municipal no té dedicació exclusiva, que fa altres
feines, i que si ho fa és perquè l Alcalde ho autoritza. Conclou demanant el cessament de
l arquitecte municipal i del regidor d urbanisme, senyors Lladós i Guiu.
El senyor Cases indica que quan es van fer les obres de remodelació del Camp de regates, es
va tancar el canal de rec amb les obres i finalment la Junta d Aigües va deixar un baixador de
terra, però l arquitecte municipal la fet amb ciment i provoca la inundabilitat del Riuet.
L Alcalde manifesta que aquesta no és forma, ni amb demandes al Jutjat ni demanant
cessaments, que el senyor Díaz no coneix en profunditat la tasca del senyor Lladós, i demana
el seu cessament per qüestions subjectives; que costa tirar endavant un poble i que com a
regidor no pot criticar amb fonaments tècnics la feina d un arquitecte, i en tot cas sempre s ha
de responsabilitzar al polític que el mana, perquè si no estem davant una mania persecutòria.
En aquest punt una representant sindical dels treballadors, la senyora Yolanda Mas Cases,
demana la paraula i l Alcalde la hi dóna. La senyora Mas manifesta que és inadmissible que al
fòrum de la web municipal el senyor Díaz hagi penjat al·lusions despectives i insults, i
requereix que es retirin o el sindicat prendrà les mesures adients.
El senyor Alcalde segueix dient que la tasca del senyor Guiu és valuosa per a Sort i la
comarca, i que el senyor Lladós té una cura extrema en no fer treballs provats al municipi al
que treballa com a arquitecte municipal. Pel que fa al polígon industrial afirma que és una
necessitat per a Sort i altres municipis, però a les comarques de muntanya és difícil crear-ne
un i, per exemple, a Esterri d Àneu diversos alcaldes de vàlua no han estat capaços, i que a
l Incasol el polígon de Sort té un gran prestigi perquè no és corrent que 21 empreses es posin
d acord per adjudicar totes les naus a l hora i per construir-les a l hora i totes iguals, i per la
seva gestió modèlica, i també indica que es reben propostes de gent de fora i és necessària una
ampliació d unes 15 naus més; que sempre ha estat clar que als terrenys de la carretera
d Enviny qualificats com a sòl industrial a les Normes de 1981 hi havia l afectació de
l esllavissada de Bressui, els accessos serien amb rampes molt pendents i les distàncies serien
més grans, que a aquells terrenys no hi cabrien 21 naus, seria impensable cap ampliació, i
l Incasol sempre ha mantingut que hi hauria un gran impacte paisatgístic; recorda que els
Regants de les Vernedes van aprovar per unanimitat permetre la qualificació dels terrenys de
l actual polígon com a sòl industrial, que els empresaris estan contents perquè ara tenen més
perspectives i que per a poder fer l ampliació hi ha prescripcions a complir, el grup municipal
de CiU i l alcalde són tossuts i donaran resposta als empresaris que ho necessiten; que aviat es
posarà una tanca vegetal; i que a localitats de França o de la Garrotxa, per posar exemples,
estan orgullosos dels seus polígons perquè són el cor econòmic. En relació al barri vell diu
que ha costat dos anys de feina la seva rehabilitació que era necessària per que el seu estat el
feia perillós i tenia poca qualitat constructiva; que amb el senyor Solans, llavors Director
General d Urbanisme, es va decidir l esponjament del barri per permetre el pas de vehicles,
que era el tap que impedia que es pogués revitalitzar; que les rampes que s han dissenyat al
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costat de la biblioteca permetran la visita des de baix de tot sense barreres arquitectòniques, i
que ara el barri ja va agafant personalitat; que l obra de rehabilitació del Castell, amb un cost
de 91 milions de pessetes i preveu la recuperació de la torre de l angle nord-oriental caiguda
en algun episodi bèl·lic, ha costat 6 anys de gestions, de viatges a Madrid i de feina; que la
biblioteca, que tindrà uns 500 metres quadrats, ha estat aprovada pel Departament de Cultura,
i el fet que hagi costat un any i mig signar el corresponent conveni ha endarrerit la
construcció, però que es disposa de diners de Cultura i aviat es podran continuar les obres.
Del Camp de Regates diu que si alguna cosa ha revifat el piragüisme ha estat aquesta
infraestructura, que ha permès el Campionat del Món de Rodeo i altres competicions; que ha
estat una idea de gent d aquí i que ha tornat a entusiasmar a la canalla amb l Associació
Esportiva Pallars; que el Camp es va fer d acord amb la Generalitat i amb disseny de Ganyet,
el millor especialista. I que al Passeig fluvial s està fent el tram final, amb un cost de 550.000
euros, per connectar els trams ja ampliats. Indica que podria seguir amb altres assumptes
urbanístics desenvolupats per l equip polític i tècnic, però subratlla que el que no es pot
incorporar al debat polític és anar al Jutjat ni demanar dimissions sense conèixer la feina feta
ni insultar a tècnics que tenen molt de prestigi a la comarca, deixant entendre que la feina
desenvolupada pel senyor Lladós és envejada a altres municipis.
El senyor Díaz diu alegrar-se de que la senyora Yolanda Mas sigui enllaç sindical (sic), i diu
voler parlar amb ella perquè té propostes a fer-li. Manifesta que ell no ha insultat a ningú,
perquè denunciar la incapacitat professional no és insultar i que ell ha tractat de justificar una
petició de dimissió, i que si l arquitecte tingués dedicació exclusiva no hi hauria retrassos
d un any als expedients; que ell no ataca, sinó que defensa una manera de procedir. Pel que fa
al polígon indica que ja va parlar amb els propietaris quan hi havia el debat del lloc on s havia
de fer el polígon, i que un alt comandament de l ACA (Agència Catalana de l Aigua) li ha dit
que allí l alcalde aplica la política dels fets consumats; que no s hi posa en geologia però que
als terrenys de la carretera d Enviny, si hi havia inconvenients per fer el polígon, on hi cabrien
50 naus, per l abocador també n hi haurà pels camions que hi vagin; i es pregunta quant ha
costat a l Ajuntament i a l Incasol la moguda de terres per convertir terrenys inundables en no
inundables a les Vernedes.
El senyor Cases diu que sota el barri vell hi ha una veta de fang, que ha anat baixant i
acumulant-se i a la zona de l antiga bàscula, on hi ha un tap que si no es destapa dragant el riu
una crescuda pot afectar al Pont i a la zona del polígon industrial.
L Alcalde replica al comentari dels fets consumats dient que si a la Generalitat hi ha una
administració dura és l ACA, i fa uns quatre anys, quan estaven a punt de donar els permisos
es va patir un seguiment mil·limètric del senyor Díaz de la Fuente, que va fer pressió a la
Confederació Hidrogràfica de l Ebre a Saragossa i al Director i als tècnics de l ACA, i si no
hagués estat tot correcte no haurien autoritzat les obres; que es pot dir que l Alcalde és tossut i
insisteix en les seves visites, però si hi hagués hagut algun error el polígon no hi fora, no
només per l ACA sinó pel senyor Díaz; pel que fa al preu, els empresaris li diran al senyor
Díaz que el troben bé; dels riscos geològics, que al seu moment el Director General senyor
Solans va invertir 150 milions de pessetes per fer murs al carrer de Sant Ot, amb els
corresponents estudis tècnics i un projecte redactat pels tècnics de la Generalitat, que se
n asseguren.
8
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El senyor Cases indica que si que hi ha hagut moviments, que ells els ha vist treballant a obres
del barri vell.
L Alcalde indica ell o algun company ho estudiaran, però que de tota manera cal diferenciar si
es tracta d esquerdes produïdes per moviments del terreny o són estructurals, i que es pren
seriosament la proposta de demanar a la Confederació Hidrogràfica de l Ebre de fer un estudi
i el posterior dragatge del riu.
Sotmesa a votació, amb 6 vots en contra, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha,
Pelegrina i Lluvich, i 2 a favor, dels senyors Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de
9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA rebutjar la moció presentada sobre el barreres
arquitectòniques i cessaments, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.

MOCIÓ 1713, SOBRE EL CENTRE DE REHABILITACIÓ
El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 1713, en
relació amb les deficiències del Centre de rehabilitació. Es passa a debatre el punt.
El senyor Díaz exposa que el Centre de rehabilitació està en un estat precari pel que fa al
personal i als mitjans, que el grup de govern li diran que aquest servei està previst a
l ampliació del CAP, però que en el moment en què va presentar la moció era una petició
justa, i acceptarà fer una visita amb el doctor Bretcha.
El senyor Bretcha indica que el grup de CiU a l Ajuntament va aconseguir habilitar ja fa
molts anys una sala al pavelló d esports, possibilitant que moltes persones gaudissin d aquest
servei que d altra manera no haurien tingut; que el manteniment, el personal i l aparatatge
d aquest servei no depenen ni de l Ajuntament, ni del Consell Comarcal, ni de l Institut
Català de la Salut, ni del Servei Català de la Salut, sinó de l Hospital de Tremp, i se li han fet
molts esforços i recomanacions per augmentar l horari, els aparells i el personal, però els
recursos són precaris pel pressupost del que disposen. Fent història, amb el nou Cap es van
obtenir unes instal·lacions més adients amb la realitat de Sort, i mercès a la previsió dels
membres del grup de CiU es va construir la planta primera, buida fins ara i que va costar uns
vint-i-vuit milions de les antigues pessetes, que ara revertiran a l Ajuntament i possibilita
l ampliació, a la que hi haurà una sala de rehabilitació i despatx per als fisioterapeutes i per a
la metgessa especialista en rehabilitació, lavabos per als pacients, vestidors i un espai
agradable, a més de tres despatxos de consultes i sales independents per al personal del servei
d ambulàncies d emergències i per al personal de guàrdia en torns de vint-i-quatre hores de
presència física al CAP de Sort; que, seguint la moció, tots els treballadors del CAP han estat
oportunament informats del projecte a desenvolupar a casa seva, i que els suggeriments
aportats a dos reunions amb visita d obres han estat tramesos i acceptats pel Servei Català de
la Salut; que també cal dir que qui paga les obres i les fiscalitza és el CatSalut, no
l Ajuntament ni l ICS, tot i que l Ajuntament cedeix l ús de l espai i l ICS oferirà els serveis
als usuaris un cop acabada l obra; que a la moció també s esmenta sense rigor que no hi haurà
lavabos privats per a metges i metgesses, quan en realitat al projecte es preveuen serveis per a
9
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metges i metgesses i per al públic en general, com a la planta baixa; reitera que qui decideix
què es posa o què no es posa a les construccions del CatSalut és el CatSalut, que és qui ha
decidit que al CAP de Sort hi sigui el personal del servei d ambulàncies d emergències, i a qui
en tot cas se li poden fer suggeriments, com en el cas de la sala de radiologia, proposada per
CiU i acceptada pel CatSalut; que a quatre mesos de la inauguració de l ampliació del CAP no
té cap sentit gastar diners per a condicionar un espai diferent a l existent; i finalment explicita
que el Grup de CiU agraeix i s adhereix als punts segon i tercer de la moció del senyor Díaz,
en els que es demana a l Hospital de Tremp que exigeixi al CatSalut un augment pressupostari
que permeti la millora de la dotació de personal i de material del servei de rehabilitació de
Sort.
Escoltades aquestes explicacions, el senyor Díaz manifesta que el punt primer de la moció ha
quedat obsolet.
Sotmesa a votació, el Ple ACORDA, en relació amb la moció presentada sobre el Centre de
rehabilitació, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta:
1. Rebutjar el punt 1, amb els vots en contra dels 8 membres presents del total de 9 que
formen la Corporació.
2. Acceptar els punt 2 i 3, amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que
formen la Corporació.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquests acords.

MOCIÓ 1714, SOBRE LA VORERA DE LA N-260 I EL CAMÍ DEL MENTIDERO
El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 1714, en
relació amb les dificultats de desplaçament a i des del centre de Sort a la zona de la
Residència de jubilats per la vorera de la carretera N-260, per al que proposa l asfaltat del
Camí del Mentidero, que va paral·lel i arriba a la Residència. Es passa a debatre el punt.
El senyor Cases exposa que està d acord amb el contingut de la moció presentada.
L Alcalde informa que a la vorera hi ha passos per a minusvàlids i que les obres compleixen
totes, però que realment hi ha millores a fer; també indica que està d acord amb la solució del
Camí del Mentidero, i sense posar terminis considera que calen uns vuit mesos per a poder
programar l obra i buscar finançament per a fer un millor accés a la Residència de la 3a edat,
de la que ara s està finalitzant el projecte d ampliació amb un cost d uns 170.000 euros.
Sotmesa a votació, amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA aprovar la moció presentada sobre la vorera de la N-260 i el camí
del Mentidero, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.

MOCIÓ 3259, SOBRE LA LLAR DE JUBILATS AL CENTRE
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El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 3259, en
relació amb les obres de la futura Llar de jubilats a l antic Centre. Es passa a debatre el punt.
El senyor Díaz indica que el que ell pretenia era que se l informés sobre el projecte de l obra,
que ara ha tingut coneixement de que la façana té uns valors, i que per aquest mateix motiu no
sap perquè ara ha calgut tirar a terra el balcó que hi havia.
El senyor Cases exposa que la seva teoria és que El Centre, que havia estat d Esquerra
Republicana, es doni a ERC, i que la Llar dels jubilats es traslladi al macroedifici de la
Residència de la Carretera de la Seu, i que tot lo de jubilats estigui junt.
El senyor Alcalde indica que l assumpte d ERC ja està tancat, atès que fa uns anys s havia
posat en dubte que l Ajuntament en fos el propietari i ara ja no desprès d haver quedat
demostrat; que la remodelació de l edifici té un cost d uns cent-vint milions de les antigues
pessetes, dels que el Departament de Benestar i Família, que obliga a conservar la façana i a
recuperar la balconada antiga, aporta uns vuitanta i la Comissió Europea uns vint-i-vuit més, a
través del Programa Interreg del Feder: que una part de les obres ja ha estat adjudicada i
executada; i que amb el projecte constructiu, que té el seguiment i l acord dels tècnics del
Departament, no es perd edificabilitat. També indica que es disposa de fotografies de la
inauguració, on es veuen la façana i el balcó original, i que darrerament s ha localitzat una
pel·lícula en la que es pot veure al President Companys en moviment al balcó. Exposa que
l edifici és una obra en estil modernista pallarès feta pel mestre d obres Aleix Violan. Proposa
al promotor de la Moció que retiri la part referida a l enderroc de la façana i accepta demanar
un informe de la Direcció General d Arquitectura i Paisatge, i també no tenir en compte la
petició de donar l edifici a ERC.
El senyor Díaz indica que, per prudència, accepta retirar l esment a l enderroc de la façana.
El Ple ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General d Arquitectura i Paisatge de la Generalitat de
Catalunya un informe d avaluació del valor arquitectònic de la façana del Centre,
acord aprovat amb 7 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha,
Pelegrina, Lluvich i Díaz, i 1 en contra, del senyor Cases, dels 8 membres presents del
total de 9 que formen la Corporació.
2. Acceptar la retirada de l esment a l enderroc de la façana del Centre proposat a la
Moció presentada, acord aprovat amb els vots a favor dels 8 membres presents del total
de 9 que formen la Corporació.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquests acords.

MOCIÓ 3647, SOBRE LA FELICITACIÓ ALS SRS. MONTILLA I LLENA
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El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 3647, en
relació amb la seva proposta de felicitació del Ple al Molt Hble. senyor José Montilla
Aguilera, pel seu nomenament com a President de la Generalitat de Catalunya, i a l Hble.
senyor Joaquim Llena Cortina, pel seu nomenament com a Conseller d Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, aquest darrer per la seva condició de pallarès de València d Àneu.
Es passa a debatre el punt.
El senyor Cases manifesta el seu acord amb la proposta.
L Alcalde exposa que durant el temps transcorregut des dels referits nomenaments ha tingut
oportunitat de felicitar personalment al senyor Llena al Parlament de Catalunya, i ha tramès
escrits a vuit Consellers en els que, a més de la felicitació pel seu nomenament, fa una
exposició els temes del respectiu Departament que afecten al municipi de Sort, manifestant la
voluntat municipal i el desig que les relacions institucionals es guiïn sempre pels principis
generals de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència
recíproques, per la qual cosa està d acord amb el fons de la moció presentada, a la que
considera important afegir l esment als principis que han de guiar les relacions institucionals.
Sotmesa a votació, amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA aprovar la moció presentada, expressant la felicitació del Ple de
l Ajuntament de Sort al Molt Hble. senyor José Montilla Aguilera, pel seu nomenament dom a
President de la Generalitat de Catalunya, i a l Hble. senyor Joaquim Llena Cortina, pel seu
nomenament com a Conseller d Agricultura, Alimentació i Acció Rural, manifestant la
voluntat municipal i el desig que les relacions institucionals es guiïn sempre pels principis
generals de lleialtat institucional, informació, cooperació, col·laboració i assistència
recíproques, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.

MOCIÓ 3649, SOBRE HABITATGES SOCIALS DE PROPIETAT I DE LLOGUER
El senyor Díaz dóna lectura a la Moció presentada, registrada amb el núm. d entrada 3649, en
relació amb la confecció i publicitat dels requisits per accedit als habitatges de protecció
oficial al carrer del Raval i del llistat de sol·licitants, a la definició del projecte constructiu i
relacions amb els Departaments de la Generalitat implicats, i sol·licitud d examen de
l expedient d adjudicacions. Es passa a debatre el punt.
El senyor Cases proposa que des del Castell en amunt, fent els drenatges que convinguin, es
compri sòl rústic per a fer-se la caseta i l hortet com a habitatges socials per al jovent.
L Alcalde indica que l actuació del carrer del Raval va ser pensada per resoldre un racó
d aquest carrer per al que ni l Ajuntament ni els propietaris, que ho van provar d efectuar amb
els seus mitjans, no tenien sortida, per manca de rendibilitat i per l elevat cost dels murs que
cal fer per la diferència de cota amb el carrer dels Mangraners; que després de les necessàries
gestions, i exposant l Ajuntament aquestes dificultats, l Incasol es va fer càrrec de les
despeses dels enderrocs i de la construcció dels nous edificis amb habitatges de protecció
oficial; que estan implicats tres propietaris particulars i sortiran tres blocs, més endarrerits que
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ara a la línia de carrer i que permetran la construcció d unes escales o d un ascensor per
connectar amb la part alta dels Mangraners, permutant cada particular el seu solar per un pis i
un local i quedant 17 habitatges de protecció; que aquesta és una actuació de l Incasol que
està en tràmit, però a l any 2000 se n va fer una altra amb sis habitatges de protecció al nucli
antic, a l edifici que és seu del Consell Comarcal; que en aquells moments la normativa no
permetia fer habitatges de protecció als terrenys d equipaments, cosa que a partir de 2004 ha
canviat i si que es pot, i a aquest respecte indica que un dels ponents de la llei que ho permet
seia al seu costat al Parlament, i ara, atès que als Plans Parcials s ha de reservar un 30% per
Habitatges de protecció, al polígon 2 de Borda de Paisan es podran fer uns trenta-dos
habitatges; resum dient que no es tracta d una actuació municipal, que l únic que poden fer els
ajuntaments es afegir algun requisit als que demana Incasol per adjudicar, i en el cas de Sort
es demana una antiguitat mínima d empadronament de 7 anys, i que fins ara hi ha registrades
37 sol·licituds.
La senyora Lluvich fa una exposició tècnica de la gestió de l Incasol per a l adjudicació
d habitatges de protecció oficial, indicant que marca uns ingressos mínims de divuit mil euros
i màxims de trenta-sis mil, nivells als que molts joves no arriben; que es treballa en ajuts al
lloguer sense tenir en compte la diferència de condicions entre Barcelona i les zones rurals,
atès que es preveu un lloguer màxim de tres-cents euros, quan aquí cap lloguer està per sota; i
que cal lluitar per l aplicació d uns nous criteris per afavorir als joves i a persones amb risc
d exclusió social.
L Alcalde sol·licita al senyor Díaz que retiri els punts 1 i 2 de la seva moció perquè el que es
demana és competència de l Incasol, que el llistat que demana al punt 3 el pot consultar a les
oficines municipals, que el que es demana al punt 4 sobre el projecte redactat per l Incasol es
pot tractar en una reunió, pel que fa al punt 5 que existeixen problemes al projecte plantejats
per la gran alçada del timpàs de terres existent al darrera de l actuació i pels propietaris dels
terrenys de sobre amb els que Incasol està negociant, i demana afegir les indicacions
exposades per la senyora Lluvich en relació amb els canvis a introduir en els barems aplicats
per a les adjudicacions.
El senyor Díaz considera que està bé poder disposar de les instàncies presentades per
sol·licitar habitatges socials, però que s hauria de fer un comunicat públic.
La senyora Lluvich puntualitza que encara que se n disposi de mil sol·licituds no serviria de
res, perquè és l Incasol qui aplicarà els barems establerts i adjudicarà a les sol·licituds que se
li presentin a ell, no a l Ajuntament.
El senyor Díaz respon que de tota manera sempre valdrà la pena tenir coneixement de les
necessitats reals.
Sotmesa a votació, amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA aprovar la moció presentada, a excepció dels punts 1 i 2 que són
competència de l Incasol, el text íntegre de la qual s adjunta a la present acta.
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02 Assumptes urbanístics urgents
PLA ESPECIAL CLAUSURA I REBLIMENT DE PEDRERA A CTRA. D ENVINY
Exp. U-17/06
Atès que el document de Pla Especial de Clausura i restauració mitjançant rebliment controlat de
la Pedrera d Enviny, a la carretera d Enviny, t.m. Sort, promogut per l empresa Cervós SA i
redactat per l enginyer industrial Xavier Penalba Sedó, del despatx Borelog, ha estat aprovat
inicialment per Decret de l Alcaldia de 20 de novembre de 2006 i que l Edicte d exposició
pública de l aprovació del Pla va ser publicat al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al
diari Segre de 28 de novembre de 2006 i al BOP núm. 162 de 28 de novembre de 2006 durant
el termini d un mes,
Atès que durant l expressat termini d exposició pública no s ha presentat cap reclamació o
al·legació,
Vist el que es disposa a l article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de l expedient, i vista
la documentació que consta a l expedient,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en
contra, dels senyors Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Pla Especial de Clausura i restauració
mitjançant rebliment controlat de la Pedrera d Enviny, a la carretera d Enviny, t.m. Sort.
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al tràmit d aprovació
definitiva.
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.

PLA ESPECIAL DE MILLORA URBANA AL NUCLI DE LA BASTIDA
Exp. U-15/06
Vist el document de Pla Especial de Millora Urbana a la Bastida (Prat de Carrera), redactat pels
arquitectes Matias Marzo Uson i Manuel Mora Giné per encàrrec de Promocions Sibadals SL,
Vist el que es disposa a l article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de l expedient, i vista
la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el document de Pla Especial de Millora Urbana a la Bastida (Prat
de Carrera).
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d un mes.
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.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA DELIMITACIÓ DE SÒL URBÀ DE LA BASTIDA
Exp. U-18/06
Vist el document de Modificació puntual de la delimitació del sòl urbà de la Bastida, redactat per
l arquitecte Martí Gasa Colom,
Vist el que es disposa a l article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de l expedient, i vista
la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de la delimitació del sòl urbà
de la Bastida.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d un mes.
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.

ESTUDI DE DETALL A L HORT DE LA FONT DE MONTARDIT DE DALT
Exp. U-16/06
Vist el document d Estudi de detall d ocupació i volumetria a l Hort de la Font de Montardit de
Dalt, redactat per l arquitecta Glòria Cervós Prilló per encàrrec del senyor Josep Jové,
Vist el que es disposa a la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació a la tramitació de
l expedient, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document d Estudi de detall a l Hort de la Font, del nucli de
Montardit de Dalt.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública de forma reglamentària durant el
termini d un mes.
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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.

ÀREA D ESBARJO MIRADOR A L ERMITA DEL SOLER
Exp. O-110/06
Vist el document de la Memòria valorada de la Creació d una zona d esbarjo-mirador del Parc
Natural de l Alt Pirineu a la capella de la Mare de Déu del Soler, redactat pel senyor Marc
Garriga Lujan, enginyer tècnic forestal del Parc Natural de l Alt Pirineu, amb un pressupost
d execució per contracta de 27.867,63 ,
L Alcalde indica que el Parc Natural va acordar executar aquesta obra si l Ajuntament
adquiria vora l ermita el terreny necessari per a fer-la.
El senyor Cases demana que es cobreixi l església de Sant Pere de Montardit de Baix,
actualment sense llosat, al que l Alcalde respon que tampoc no tenen llosat Sant Roc
d Enviny o l església de Sant Esteve del despoblat de Meneurí, entre altres,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 2 en
contra, dels senyors Díaz i Cases, dels 8 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació, el Ple ACORDA:
1. Aprovar el document de Memòria valorada de la Creació d una zona d esbarjo-mirador
del Parc Natural de l Alt Pirineu a la capella de la Mare de Déu del Soler.
2. Trametre l acord a la Direcció del Parc Natural Parc Natural de l Alt Pirineu.
3. Expressar la voluntat del l Ajuntament de Sort de sol·licitar ajuts per posar llosats les
esglésies de Sant Pere de Montardit de Baix, Sant Roc d Enviny i Sant Esteve de
Meneurí.
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.

COL·LECTOR DEL TERRAPLÈ
Exp. O-94/06
L Alcalde indica que fa anys que es té la voluntat de substituir el col·lector d aigües residuals
que té la volta sota el paviment de l Av. dels Comtes de Pallars, travessia urbana de la carretera
C-13, l anomenat Terraplè, atès que periòdicament s enfonsa pel pes dels vehicles que passen
per sobre i causa humitats als edificis confrontats. També indica que finalment s ha inclòs l obra
al Programa de Sanejament d Aigües Residuals Urbanes (PSARU), d acord amb el projecte
redactat per l enginyer Joan Gurrera que preveu gunitar l interior sense haver d obrir tota la rasa,
i que el finançament de l obra serà a càrrec de l ACA el 80%, mitjançant el corresponent
conveni, i s ha sol·licitat a la Demarcació de Carreteres de l Estat que es faci càrrec del 20%
restant, cosa que amb molta probabilitat serà acceptada,
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Vist el projecte de Projecte constructiu del sistema de Sort: Col·lector de Sort Terraplè,
redactat per l enginyer Joan Gurrera, amb un import total d execució de 462.806,60 ,
Vist l esborrany de conveni a signar amb l Agència Catalana de l Aigua (ACA), mitjançant el
qual es formalitza l aportació d un ajut equivalent al 80% del cost total de l obra,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el projecte de Projecte constructiu del sistema de Sort: Col·lector de Sort
Terraplè.
2. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i
l Agència Catalana de l Aigua (ACA) per formalitzar l aportació d un ajut equivalent al
80% del cost total de l obra.
3. Trametre els presents acords a l Agència Catalana de l Aigua.
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, i expressament l esmentat conveni.

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

Vist i plau
L Alcalde
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