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

20 de febrer de 2009
de 0845 h a 0855 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-11/09
Ple 09/2

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

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

secretari

Excusen la seva absència
Sr. Josep Colom Prió
No assisteixen
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Lluís Juangran Canut

2n tinent d’Alcalde

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 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
02 Cessió del Centre a la Generalitat de Catalunya com a Casal de gent gran
Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 30 de gener de 2009, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.
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02 Cessió del Centre a la Generalitat de Catalunya com a Casal de gent gran
Exp. M-19/07
Atès que l’Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 17 de desembre de 2007,
ha acordat la cessió del local anomenat El Centre, antic Centre d’Esquerra Republicana de
Catalunya, al Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya per ser
destinat a Casal de gent gran, en els termes previstos als articles 49 i 50 del Decret 336/1988,
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals,
Atès que l’Edicte prescrit ha estat publicat al tauler d’anuncis oficials de l’Ajuntament, al diari
La Mañana de 6.1.2008 i al BOP núm. 6 de 10.1.2008 durant el termini de 30 dies, durant el
qual no s’ha presentat cap al∙legació,
Vist l’informe favorable de la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya emès el 30 de gener de 2009,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de benestar social, d’efectuar la cessió a favor
del Departament de Governació i Administracions públiques de la Generalitat de Catalunya,
departament que actualment té adscrita la Direcció General d’Acció Cívica i les
competències sobre el Casal de gent gran a construir,
Vista la normativa vigent en matèria de cessions patrimonials, i expressament els esmentats
articles 49 i 50 del Decret 336/1988, i vistos els informes tècnics i jurídics i la resta de
documents que consten a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament la cessió al Departament de Governació i Administracions
públiques de la Generalitat de Catalunya, en els termes previstos als articles 49 i 50
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni
dels ens locals, del local anomenat El Centre, antic Centre d’Esquerra Republicana de
Catalunya, per ser destinat a Casal de gent gran. El local cedit té les següents
característiques:
- Solar amb referència cadastral 6477030CG4967N0001PQ, amb 201,40 m2 de
superfície, sobre el que hi ha construït un edifici en dos plantes, de 201,40 m2
de superfície construïda cadascuna i 402,80 m2 de superfície construïda total.
Limita al Nord amb Benjamí Montané Vidal (casa i botiga), a l’Est amb
Benjamí Montané Vidal (fusteria), al Sud amb Josep Vidal Escoll, abans
Cooperativa Lletera del Pallars, i a l’Oest amb carrer del Dr. Carles Pol i Aleu,
núm. 8. Inscrita a l’Inventari municipal de béns a l’epígraf 431/1/1 i al Registre
de la Propietat al tom 511, llibre 20 de Sort, foli 186, finca 2.072.
2. S’estableix que el termini per al manteniment de la destinació del local cedit serà de 70
anys, als efectes previstos a l’article 50 del referit Decret 336/1988.
3. S’estableix que tots els impostos i les taxes derivats de les obres necessàries per a
l’adequació del local com a Casal per a Gent Gran gaudiran de les exempcions i
bonificacions previstes al Reial Decret Legislatiu n2/1994, de 5 de març, pel qual
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s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i a les Ordenances
fiscals municipals.
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′escriptura de cessió.

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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