ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

11 de juny de 2010
de 0830 h a 0905 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-17/10
Ple 10/2

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d'alcalde
2n tinent d Alcalde
3a tinent d'alcalde

(Arriba al punt 2)
secretari

Excusen la seva absència
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. José Luis Meneses González

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

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Modificació puntual de les Normes a Altron
Modificació puntual de les NNSSP: Modificació article 86
Estudi de Detall d alineacions i volums a C. Neroses, 4 i Cró. Josepàs, 3
Ampliació del termini d inici i finalització d obres
Mesures salarials imposades pel Reial Decret 8/2010, de reducció del dèficit públic
Conveni amb l Agència Catalana de Turisme
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
1
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01 Lectura i aprovació de l acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l acta de la sessió anterior, de 30 de març de 2010, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

En aquest punt s incorpora al Ple el senyor Juangran,

02 Modificació puntual de les Normes a Altron
Exp. U-7/09
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli d Altron, text refós d abril de 2010, redactat pels Serveis tècnics municipals, i
el preceptiu Informe de Sostenibilitat Ambiental, redactat per la senyora Anna Pou, llicenciada
en geografia, de l empresa Nequa, Ambient i Territori,
Atès que l edicte d informació pública de l acord d aprovació inicial del referit document
tècnic i ISA adoptat pel Ple de la Corporació municipal en sessió de 30 de març de 2010 ha
estat publicat al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, a la pàgina web municipal, al diari
La Manyana de 9.4.2010 i al BOP núm. 56 de 17.4.2010 durant el termini de 45 dies, d acord
amb el que es disposa a l article 115.c) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova
el Reglament de la Llei d urbanisme, sense que durant l expressat termini s hagin presentat
al·legacions,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort al nucli d Altron, text refós de març de
2010, conjuntament amb el preceptiu Informe de Sostenibilitat Ambiental.
2. Trametre el document conjunt de la Modificació puntual i l ISA a la Comissió
d Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva, si escau.
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.

03 Modificació puntual de les NNSSP: Modificació article 86
Exp. U-9/10
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort per a la modificació de l article 86.4, redactat pels serveis tècnics municipals,
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Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l expedient,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la modificació de l article 86.4.
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.

04 Estudi de Detall d alineacions i volums a C. Neroses, 4 i Cró. Josepàs, 3
Exp. U-7/10
Atès que el document d Estudi de detall d alineacions i volums a edifici en construcció situat
al carrer Neroses, 4, i carreró Josepàs, 3, Sort (Pallars Sobirà), redactat per l arquitecte senyor
Joel Torras Casas per encàrrec de l empresa Proens Promocions i Rehabilitacions SA, ha estat
aprovat inicialment per Decret de l Alcaldia de 30 de març de 2010,
Atès que durant el preceptiu tràmit d exposició pública de l expedient al tauler d anuncis
oficials de l Ajuntament, a la pàgina web municipal el 22.4.2010, al Diari La Manyana de
15.4.2010 i al BOP núm. 56 de 22.4.2010, no s ha presentat cap al·legació,
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,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el document d Estudi de detall d alineacions i volums a edifici
en construcció situat al carrer Neroses, 4, i carreró Josepàs, 3, Sort (Pallars Sobirà).
2. Trametre el document a la Comissió d Urbanisme de Lleida als efectes legals
procedents.
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.
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05 Ampliació del termini d inici i finalització d obres
Exp. U-2/10
Vist l acord adoptat pel Ple de la Corporació en la darrera sessió de 30 de març de 2010 en
relació amb la prolongació del termini de validesa de les llicències d obres, com a mesura
d ajut a les empreses del sector de la construcció per tal de superar l estat actual de crisis
econòmica i de paralització d activitats que ha afectat molt negativament el sector i ha generat
desocupació,
Vist el que es disposa a l article 181 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual
s aprova el Text refós de la Llei d urbanisme, en relació amb els terminis per a començar i per
a finalitzar les obres, i a l'article 72.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, al qual es disposa que la competència per
a l'atorgament de llicències correspon a l'Alcalde,
Vista la resolució de l Alcaldia per la qual delega en el Ple la seva competència en matèria de
designació dels terminis per a l inici i la finalització d obres,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres, que en base als informes
rebuts de l Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de Municipis de
Catalunya, als acords adoptats per diversos ajuntaments de Catalunya en aquest mateix
assumpte, i a l informe del secretari de la Corporació,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar les següents condicions per a l atorgament de llicències d obres:
- El promotor d obres majors o de nova planta proposarà els terminis per al seu inici i
finalització, sempre en funció del principi de proporcionalitat, i l Ajuntament els
determinarà cas per cas, valorant si els terminis proposats són adequats o no.
- Per aplicació del principi de proporcionalitat aquests terminis seran com a màxim de
3 anys per a iniciar les obres i de 5 per finalitzar-les, amb dret a obtenir una pròrroga
per a ambdós terminis per la meitat del termini de què es tracti, si es justifica.
- Per a les obres menors el sol·licitant també proposaria terminis, però es mantindrien
els terminis màxims d 1 any per iniciar i 3 anys per acabar, amb les corresponents
pròrrogues.
- En la resolució d atorgament s exigiran mesures de garantia de la seguretat, l ornat i
la higiene de les obres, en cas de previsió d un període prolongat d interrupció de les
obres, i que en cas de caducitat de les obres en cas que passin els terminis aprovats,
aquella es produirà sense dret d indemnització.
- Aquestes condicions s aplicaran, a sol·licitud dels promotors, a les llicències que se
sol·licitin a partir de la data de l adopció del present acord, i a les ja atorgades i per a
les quals no s hagi incoat expedient de caducitat.
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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06 Mesures salarials imposades pel Reial Decret 8/2010, de reducció del dèficit públic
Exp. P-3/10
Vist el que es disposa al Reial Decret-llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en relació amb la reducció de les
remuneracions al personal al servei de les administracions públiques i els criteris per aplicar-ho,
A proposta de la Comissió informativa d hisenda,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar-se per assabentat de les disposicions en relació amb la reducció de les
remuneracions al personal al servei de les administracions públiques.
2. Notificar aquest acord a les gestories administratives, per tal que efectuïn l aplicació
de les mesures aprovades amb els criteris que s hi indiquen.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquests acords.

07 Conveni amb l Agència Catalana de Turisme
Exp. S-20/09 * Conveni 35/2010
Vist el contracte signat el 4.6.2010 amb el senyor Ignasi de Delàs de Ugarte, director de
l Agència Catalana de Turisme, ens públic de la Generalitat de Catalunya, que actua en nom
d aquest, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per al patrocini publicitari de la 27a
edició del Campionat del Món de Descens d Aigües Braves Sort 2010,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l Agència
Catalana de Turisme, per a formalitzar els compromisos de col·laboració per al
patrocini publicitari de la 27a edició del Campionat del Món de Descens d Aigües
Braves Sort 2010.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

08 Precs i preguntes
En aquest punt l alcalde demana al Ple autorització per a tractar els següents punts per
urgència, atès que en depèn d una banda que la Diputació de Lleida paralitzi les obres de
construcció de les xarxes de gas canalitzat a la Bastida i Llessui per afectar la zona d influència
de la carretera LV-5223, de titularitat de l organisme provincial, i de l altra que s obtingui
finançament de la Diputació de Lleida per al desenvolupament del Campionat del món de
5
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descens d aigües braves Sort 2010:
Obres en zona d influència de la carretera lv-5223 a la Bastida
Obres en zona d influència de la carretera lv-5223 a Llessui
Conveni amb Diputació de Lleida per al finançament del Mundial Sort 2010
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA tractar aquests assumptes amb caràcter d urgència.

OBRES EN ZONA D INFLUÈNCIA DE LA CARRETERA LV-5223 A LA BASTIDA
Exp. E-4/10
Atès que l Ajuntament de Sort està executant les obres del projecte Memòria de gasificació
amb centre d emmagatzematge i xarxa de distribució de G.L.P, amb dipòsits fixes pel
subministrament de gas propà canalitzat a la urbanització la Bastida, TM de Sort. Pallars
Sobirà, per al subministrament de gas al nucli de la Bastida, que preveu un encreuament
subterrani en el PK 0+030 i un paral·lelisme entre els PKs 0+030 i 0+420 marge dret de la
carretera LV-5223, de la qual és titular la Diputació de Lleida,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme, de sol·licitar la pertinent
autorització administrativa acceptant la condició de precarietat de les referides obres, amb les
implicacions que això comporta,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar a la Diputació de Lleida autorització administrativa per a l execució de les
obres del projecte Memòria de gasificació amb centre d emmagatzematge i xarxa de
distribució de G.L.P, amb dipòsits fixes pel subministrament de gas propà canalitzat a
la urbanització la Bastida, TM de Sort. Pallars Sobirà, per al subministrament de gas al
nucli de la Bastida, que preveu un encreuament subterrani en el PK 0+030 i un
paral·lelisme entre els PKs 0+030 i 0+420 marge dret de la carretera LV-5223.
2. Fer constar que l Ajuntament de Sort accepta la condició de precarietat de les referides
obres, la qual cosa implica el compromís de modificar la esmentada instal·lació o
remoure-la de la seva ubicació com a conseqüència de qualsevulla activitat, obra o
necessitat que sigui posada de manifest per l organisme titular de la via, essent aquesta
modificació sufragada en la seva totalitat per l Ajuntament de Sort.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

OBRES EN ZONA D INFLUÈNCIA DE LA CARRETERA LV-5223 A LLESSUI
Exp. E-4/10
Atès que l Ajuntament de Sort està executant les obres del projecte Memòria de gasificació
amb centre d emmagatzematge i xarxa de distribució de G.L.P. amb dipòsits fixes pel
subministrament de gas propà canalitzat a la població de Llessui, TM de Sort, Pallars Sobirà,
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que preveu un paral·lelisme entre els PKs 12+293 i 12+363, marge dret, i entre els PK 12+342 i
12+363, marge esquerre, de la carretera LV-5223, travessia urbana de Llessui, de la qual és
titular la Diputació de Lleida,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme, de sol·licitar la pertinent
autorització administrativa acceptant la condició de precarietat de les referides obres, amb les
implicacions que això comporta,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar a la Diputació de Lleida autorització administrativa per a l execució de les
obres del projecte Memòria de gasificació amb centre d emmagatzematge i xarxa de
distribució de G.L.P. amb dipòsits fixes pel subministrament de gas propà canalitzat a
la població de Llessui, TM de Sort, Pallars Sobirà, que preveu un paral·lelisme entre
els PKs 12+293 i 12+363, marge dret, i entre els PK 12+342 i 12+363, marge esquerre,
de la carretera LV-5223, travessia urbana de Llessui.
2. Fer constar que l Ajuntament de Sort accepta la condició de precarietat de les referides
obres, la qual cosa implica el compromís de modificar la esmentada instal·lació o
remoure-la de la seva ubicació com a conseqüència de qualsevulla activitat, obra o
necessitat que sigui posada de manifest per l organisme titular de la via, essent aquesta
modificació sufragada en la seva totalitat per l Ajuntament de Sort.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord.

CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PEL MUNDIAL SORT 2010
EXP. S-20/09 * Conveni 35/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Jaume Gilabert Torruella, president de la
Diputació de Lleida, que actua en nom d aquesta, mitjançant el qual es formalitza la
col·laboració per al finançament de la 27a edició del Campionat del Món de Descens d Aigües
Braves Sort 2010,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
3. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Diputació de
Lleida, per a formalitzar els compromisos de col·laboració per al finançament de la 27a
edició del Campionat del Món de Descens d Aigües Braves Sort 2010.
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, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

No es formula cap més prec ni pregunta.
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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

8

PLE 2010-02 = 11 juny 2010

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

