ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

1 de setembre de 2010
de 0835 h a 0910 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-20/10
Ple 10/3

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

Lectura i aprovació de les actes de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia
Modificació puntual de les NNSSP: Modificació article 86
Reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos
Constitució del Consorci del Memorial Democràtic
Conveni per a la redacció del Pla local de seguretat vial
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
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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, d 11 de juny de 2010, que s'aprova per
unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-7/10
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
44/10
30/03

Assumpte

Expedient
C-5/10

45/10
30/03

C-5/10

46/10
06/04

A-3/10

47/10
07/04

O-94/07

48/10
07/04

A-3/10

49/10
08/04

A-18/10

50/10
09/04

U-25/04

51/10
12/04

O-90/09

52/10
12/04

A-19/10

53/10
16/04

A-3/10

54/10
20/04

A-3/10

55/10
22/04

A-3/10

56/10
22/04

A-3/10

57/10
23/04

O-54/06

58/10
26/04

O-21/10

59/10
26/04

A-14/10

Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Bar La Llar del
dies 1 al 5 d abril de 2010 amb motiu de les festes de Setmana Santa
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del local Cherokee
Bar del dies 1 al 5 d abril de 2010 de les festes de Setmana Santa
Autoritza a Televisió de Catalunya SA la col·locació de banderoles de la
Setmana de TV3
Llicència de 1a ocupació a Promrialp per a 6 habitatges del cos B de
l edificació a Casa Picoi i Casa Forn de Pujalt
Autoritza a l Assoc. Rurbans l ocupació de via pública al Parc del Riuet
el dia 10 d abril per la I Olimpíada Pagesa
Llicència d activitat a Carmen Rabasa per traspàs de titularitat
d explotació ramadera bovina extensiva a favor de Casa Moliné SCP
Proclama l abstenció de l alcalde en resolucions relatives a l expedient
de Modificació puntual de les Normes a la Cooperativa vella
Llicència de 1a ocupació a Generalitat de Catalunya, per a Casal de Gent
Gran al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 8
Llicència d activitat a Generalitat de Catalunya, per a Casal de Gent Gran
al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 8
Autoritza a Llibreria Solé l ocupació de via pública a l Av. Comtes de
Pallars, 35 per a venda de llibres la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Trapadella Flors l ocupació de via pública a Av. Comtes de
Pallars, 38 per a parada de llibres la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Miguel Vasquez l ocupació de via pública a l Av. Comtes de
Pallars (Pont del Riuet) per a parada de llibres la Diada de Sant Jordi
Autoritza a Expocaixa la reserva d estacionament a Pl. Caterina Albert
per campanya informativa Expocaixa. Parlem de drogues
Ordena a Demogar 2003 SL resoldre deficiències d urbanització a una
promoció a Torrent de Pietat Camí dels Horts
Llicència d obres a Yuhuan Zhang, per a condicionament de local i rètol
a Av. Verge de Montserrat, 14
Llicència d activitat a Yuhuan Zhang, per a basar a Av. Verge de
Montserrat, 14
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60/10
28/04

S-8/10

61/10
30/04

A-3/10

62/10
30/04

O-25/10

63/10
30/04

A-23/10

64/10
06/05

U-29/04

65/10
07/05

A-3/10

66/10
11/05

A-22/10

67/10
12/05

S-33/10

68/10
14/05

O-33/10

69/10
14/05

O-40/10

70/10
14/05

O-41/10

71/10
17/05

O-33/07

72/10
18/05

O-42/10

73/10
20/05

O-43/10

74/10
20/05

O-44/10

75/10
21/05

F-53/10

76/10
28/05

A-26/10

77/10
28/05

O-29/10

78/10
28/05

O-70/09

79/10
28/05

O-73/06

80/10
28/05

O-32/10

81/10
28/05

O-60/08

82/10
28/05

O-45/10

Autoritza a l Associació Rurbans l ús de Casa Xorret com a seu social de
l entitat
Autoritza Gemma Domenech l OVP per Fira d Intercanvi el 2.5.2010, a
Urb. Borda d Arnaldo, Montardit de Baix
Llicència d obres a Lídia Escur, per a redistribució d un habitatge
unifamiliar a Casa Aleix d Olp
Llicència d activitat a Elia Lamora per traspàs de titularitat d explotació
ramadera equina extensiva
Autoritza la segregació d una parcel·la de 1.225,20 m2 de la parcel·la 8.1
d Urbanització Borda de Paisan
Autoritza a Testimonis Cristians de Jehovà la instal·lació d expositors a
Av. Comtes de Pallars el 15.5.2010
Llicència d activitat a Antonio Tomàs Roca, per a botiga de roba a C/
Major, 17
Delega en el 1r tinent d alcalde l acceptació del consentiment
matrimonial de Diego Garcia Cabo i Olga Martínez Garcia
Llicència d obres a Lluís Piqué, per a canvi de coberta de cabana d hort,
al Camí del Mentidero, 8
Llicència d obres a Matias Garcia, per a reformes interiors d un habitatge
a l Av. Verge de Montserrat, 6, 2n 1a
Llicència d obres a Lluís Pujal, per a reforma de cuina i bany a la Pl.
Santa Anna, 4, 5è 4a
Llicència de 1a ocupació a Narcís Figueras per a 3 habitatges a Casa
Castell i Pallissa de Carcanyol, d Enviny.
Llicència d obres a Comunitat Propietaris C. Raval, 6, per a reforma de
coberta al C. Raval, 6
Llicència d obres a Rosa Galí, per a reformes interiors a local a Av.
Generalitat, 13, bxs.
Llicència d obres a Gemma Cotonat Ruiz per a reforma de coberta a Av.
Comtes de Pallars, 14
Sol·licita inclusió al PUOSC/2011 de la rehabilitació de la coberta dels
estudis d Enviny
Llicència d activitat a Carme Puig, per a gestoria i agència comercial al
C. Torrent de Pietat, 13, A, 3r 2a
Llicència d obres a Jaume Orteu, per a enderroc parcial de magatzem
agrícola a Casa Orteu d Olp
Llicència d obres a David Garriga, per a reparació del llosat d un cobert
agrícola a la Finca la Gessera, Pol. 2, parc. 204, de Sort
Llicència de 1a ocupació a Nova Casa Garriga SL per a 6 habitatges i 2
locals a C. Mn. Coy i Cotonat, 10
Llicència d obres a Pere Infante, per a rehabilitació d un habitatge
unifamiliar a Casa Martí de Montardit de Dalt
Llicència de 1a ocupació a Gabriel Lamora per a edifici plurifamiliar
amb 3 habitatges i 1 local al C. Raval, 8
Llicència d obres a Xavier Planes, per a rehabilitació d habitatge a Casa
Mingo de Montardit de Dalt
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83/10
28/05

O-27/10

84/10
28/05

U-8/10

85/10
28/05

P-16/05

86/10
31/05

C-5/10

87/10
31/05

C-5/10

88/103
31/05

O-46/10

89/10
01/06

O-47/10

90/10
03/06

O-51/10

91/10
03/06

O-49/10

92/10
03/06

A-29/10

93/10
07/06

A-28/10

94/10
07/06

O-48/10

95/10
08/06

O-50/10

96/10
18/06

O-52/10

97/10
18/06

A-11/10

98/10
18/06

O-24/10

99/10
18/06

E-16/10

100/10
21/06

E-16/10

101/10
21/06

O-53/10

102/10
22/06

E-16/10

103/10
22/06

C-5/10

104/10
22/06

C-5/10

105/10
22/06

O-74/06

Llicència d obres a Antonio Tomàs Roca, per a instal·lació d un rètol al
C. Major, 17, bxs.
Llicència de parcel·lació a Josep Barbal Prat per segregació a Paller,
corral i batedor de Casa Anton de Pujalt
Aprova la situació de serveis especials demanada per Sílvia Montané
Perucho, en les condicions legals
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
del 7 al 13 de juny pel Mundial de Descens 2010
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Bar Musical la
Llar del 7 al 13 de juny pel Mundial de Descens 2010
Llicència d obres a Josep M. Canal, per a reforma de coberta al Paller de
l Hort de Jepa , al Camí de Triago, s/n de Sort
Llicència d obres a Àngel Sanmartí, per a millores exteriors a Casa
Jantorre de Llessui
Llicència d obres a David Dalmau, per a gunitat de talús a Urbanització
Borda Paisan, parc. 6-6
Llicència d obres a Cristian Garcia, per a reforma de local al C. Major,
60 de Sort
Llicència d activitat a Cristian Garcia, per a Saló de futbolins i diana de
dards al C. Major, 60
Llicència d activitat a Outdoor Kayak SL, per a comerç de material
esportiu i base d esports d aventura a Pl. Caterina Albert, 2
Llicència d obres a Outdoor Kayak SL, per a condicionament de local i
instal. de rètol a Pl. Caterina Albert, 2
Llicència d obres a Jaume Orteu, per a reforma d edifici per a habitatge
unifamiliar a Casa Orteu d Olp
Llicència d obres a Tallers Pallars Sobirà SL, per a Inst. d un sistema
d energia solar tèrmica al Polí. Indust. Els Salancons, 9-12
Llicència d activitat a Matilde Marín, per a botiga tèxtil del vestit i
complements al C. Mossèn Agustí Coi i Cotonat, 10, baixos
Llicència d obres a Matilde Marín, per a la instal·lació de 3 rètols al C.
Mosssèn Agustí Coi i Cotonat, 10 i Pl. Sant Eloi, 1, baixos
Autoritza a Associació de Veïns de Montardit de Baix una foguera de
Sant Joan el 23.6.2010 a la urbanització Borda d Arnaldo
Autoritza a veïns d Olp a encendre una foguera de Sant Joan el
23.6.2010 a la finca Cortinos d Olp
Llicència d obres a Mariano Gasset, per a reforma d una cuina a l av.
Diputació, 13, esc. D, 2n 2a
Autoritza als veïns de Bressui a encendre una foguera de Sant Joan el
23.6.2010 a l Hort del Cobert de Marxant de Bressui
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Bar musical La
Llar del dia 23 fins al 27 de juny de 2010, dies de Sant Joan
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
del dia 23 fins al 27 de juny de 2010, dies de Sant Joan
Autoritza a Amithes 06 SL la pròrroga de 7.5 anys per finalitzar obres de
construcció d edifici plurifamiliar a C. Emili Riu, 7
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106/10
28/06

O-56/10

107/10
28/06

I-10/10

108/10
02/07

O-54/10

109/10
02/07

A-22/09

110/10
02/07

O-19/10

111/10
12/07

O-107/99

112/10
12/07

U-8/07

113/10
12/07

A-3/10

114/10
15/07

A-7/10

115/10
15/07

O-23/10

116/10
19/07

O-59/10

117/10
20/07

O-62/10

118/10
20/07

O-60/10

119/10
23/07

I-10/10

120/10
23/07

U-10/10

121/10
26/07

M-11/08

122/10
28/07

C-5/10

123/10
28/07

C-5/10

124/10
30/07

A-3/10

125/10
02/08

O-61/10

126/10
02/08

A-3/10

127/10
02/08

O-42/10

128/10
04/08

O-26/10

Llicència d obres a Carmen Batllés, per a reforma de bany a l av.
Diputació, 1, 1r 2a
Delega en el regidor Eduard Faurat Prat la representació de l Ajuntament
a la reunió del Patronat del Parc Nacional del 29 de juny
Llicència d obres a Mateu Navarro, per a reforma parcial d un habitatge
a Casa Buraut de Bressui
Llicència d activitat a Celler Batlliu de Sort SL, per a elaboració i
envelliment de vi, a Borda de Cebrià d Olp
Llicència d obres a Celler Batlliu de Sort, SL, per a construcció d un
sistema de depuració a Borda de Cebrià d Olp
Llicència d obres a Carlos Ricou Durany i 1, per a construcció d un
edifici plurifamiliar al C/ Dr. Pol i Aleu, 1
Suspèn usos sense llicència i requereix el restabliment de la realitat física
alterada a Av. Comtes de Pallars, 40
Autoritza a CATSALUT la reserva d estacionament d una furgoneta del
Servei de Teràpies Respiratòries a Camí Cabanera, 1, el 16 de setembre.
Llicència d activitat a Esther Olivart, per a botiga de mobles i decoració
a Av. Comtes de Pallars, 31
Llicència d obres a Esther Olivart, per a adequació de local com a botiga
de mobles a Av. Comtes de Pallars, 31
Llicència d obres a Josep Jové, per a rehabilitació d un habitatge
unifamiliar aïllat a Casa Mantja de Llessui
Llicència d obres a Pilar López, per a reforma d un bany al Passatge
Riuet, 3, 1r 2a
Llicència d obres a AAVV Piscina La Solana, per a rejuntar l escullera
de la piscina de C. Joaquim Sostres, 56-58-60
Delega en la regidora Rosa Anglada Bespín la representació de
l Ajuntament a la reunió del Patronat del Parc Nacional del 28.7.2010
Ordre de tancament urgent d un camí a Montardit de Baix per enderroc
d un mur a Prat de Sant Pere, i emetre informe de mesures a adoptar
Considera acreditat que la piscina de Borda d Arnaldo és sobre terreny
públic i requereix el retorn formal de la possessió del terreny
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Bar musical La
Llar els dies 29, 30 i 31 de juliol i 1 d agost de 2010
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
els dies 29, 30 i 31 de juliol i 1 d agost de 2010
Autoritza a Agència Catalana Residus la reserva d estacionament del Bus
de reciclatge, al Passeig dels Til·lers, el 18 d agost de 16 a 22 hores
Llicència d obres a Comunitat Propietaris Joaquim Sostres, 60, per a
coronació de murs amb ciment al C/ J. Sostres, 60
Autoritza a Parròquia Sant Feliu de Sort l ocupació de la Plaça Major per
l organització d un Quinto solidari el 6 d agost al vespre
Autoritza a Comunitat Propietaris C. Raval, 6, la instal·lació d una
bastida de 15 m. lineals al carrer
Llicència d obres a M. Carmen Peiró Vila, per a millora de llosat a Borda
de Salvat de Llessui
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129/10
04/08

O-63/10

130/10
10/08

O-64/10

131/10
12/08

A-3/10

132/10
13/08

A-3/10

133/10
13/08

A-30/10

134/10
16/08

U-10/10

135/10
18/08

A-51/09

136/10
19/08

O-28/10

137/10
20/08

O-12/10

138/10
20/08

O-65/10

139/10
20/08

O-66/10

140/10
24/08

O-70/10

141/10
24/08

F-68/10

142/10
24/08

A-3/10

143/10
24/08

O-71/10

144/10
25/08

A-2/10

145/10
27/08

A-3/10

Llicència d obres a Família Sabarich-Chavalí, per a millores a un edifici
d Av. Comtes de Pallars, 11
Llicència d obres a Josep M. Miguel Vives, per a instal·lació d un
comptador d aigua a C. Raval, 17
Autoritza a Mercat Pagès l ocupació de via pública al Parc del Riuet per
Fireta d artesania del 13 al 15 d agost
Autoritza a l Administració de Loteria La Bruixa d Or l ocupació de via
pública a Av. Generalitat, 9-13, el 14 d agost
Llicència d activitat a Sermatel SL, per a magatzem de recanvis
d empresa d hosteleria a l av. Generalitat, 37 de Sort.
Ordre d execució a Prat de Sant Pere SL per al restabliment urgent del
pas al Camí vell de Montardit de Dalt garantint la seguretat del mur
Llicència d activitat a Valsadent SCP, per a clínica dental a Plaça Sant
Eloi, 7
Llicència d obres a Jaume Aragall, per a construcció d un habitatge
unifamiliar a Casa Catalana de Llessui
Llicència d obres a Roser Fondevilla, per a millora de façana a Av.
Diputació, 12
Llicència d obres a Rosa Madico Ruiz, per millora de façana a Casa
Blanco de Llarvén
Llicència d obres a Josep Ansay Solé, per reforma de coberta al carrer de
Dalt, 2 de Sort
Llicència d obres a M. I. Tomás Roca, per reforma d un bany al carrer
Dr. Muxí i Monroset, 4
Aprova el concurs per ajuts escolars a nens de 0 a 3 anys de famílies en
situacions econòmiques desfavorides
Autoritza a Assoc. Veïns Montardit de Baix l ocupació de via pública
amb tall del carrer de mig el 28 i 29 d agost.
Llicència d obres a Jordi Rifà, per a reforma d una paret al C. Raval, 14
de Sort.
Llicència d activitat a Josep Colom per a transport de viatgers
discrecional al Batlliu de Sort
Autoritza a Assoc. Veïns Montardit de Baix a l ocupació de via pública
al carrer per fer un dinar de germanor el 28 d agost.

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 44/10 a 145/10, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 5 membres presents del total d 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.

03 Modificació puntual de les NNSSP: Modificació article 86
Exp. U-9/10
Atès que 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,
ha estat aprovat inicialment pel Ple de la Corporació en sessió d 11 de juny de 2010,
6
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Atès que l edicte d informació pública de l acord d aprovació inicial del referit document ha
estat publicat al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al diari La Manyana de 19.6.2010, a
la pàgina web municipal el 26.6.2010, i al BOP núm. 88 de 26.6.2010 durant el termini d un
mes, d acord amb el que es disposa a l article 83.4 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
pel qual s aprova el Text refós de la Llei d urbanisme de Catalunya, sense que durant
l expressat termini s hagin presentat al·legacions,
Amb els vots a favor dels 5 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 per a la modificació de l article 86.4.
2. Trametre l expedient 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 aquest acord.

04 Reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos
Exp. O-8/09
Vist el document d Avantprojecte de recuperació de la Caseta dels Estanyos, a la Bastida,
terme municipal de Sort, redactat pels arquitectes Marc Vidal Farré i Joan Marquet Lacaya, de
l estudi Urbeg SL, que dóna compliment als requeriments de la Comissió d Urbanisme de
Lleida en l acord adoptat en sessió de 29 d octubre de 2009 en relació amb l expedient de
S/Ref. 2009/036009/L, per a la construcció d un habitatge unifamiliar aïllat mitjançant la
reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos,
Vist el que es disposa a l article 48 i a la Disposició transitòria 12 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,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document d Avantprojecte de recuperació de la Caseta dels
Estanyos, a la Bastida, terme municipal de Sort.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública durant el termini de 30 dies a
l efecte de presentació d al·legacions.
3. Sol·licitar a la Direcció General d Arquitectura i Paisatge la convalidació de
l informe emès en relació amb la tramitació de l Estudi volumètric per a la reforma i
ampliació de la Caseta dels Estanyos.
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.

7

PLE 2010-03 = 1 setembre 2010

05 Constitució del Consorci del Memorial Democràtic
Exp. S-2/10
Vist l esborrany d Estatuts del consorci Pirineus, territori de memòria, i l Estudi previ de la
seva gestió, consorci promogut per la Direcció General de Memòria Democràtica del
Departament d Interior, Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya,
fruit de la voluntat de diverses institucions pirinenques de desenvolupar una important activitat
cultural a l entorn de la posada en valor de diferents espais de memòria a les comarques de
l Alt Pirineu i l Aran, per tal de resoldre les necessitats que s hi generen,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura de formalitzar la integració de
l Ajuntament de Sort al referit consorci i aprovar-ne els Estatuts,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en matèria d associacionisme, i expressament a la
disposició addicional 5a i a l art. 87 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases del
règim local, i la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar constituir el consorci Pirineus, territori de memòria, i manifestar la voluntat
de ser-ne associat.
2. Aprovar inicialment els Estatuts del consorci i sotmetre ls a la tramitació legalment
establerta, fent constar que els referits Estatuts es podran consultar a les oficines
municipals i a les dependències de la Direcció General de Memòria Democràtica, a
l Av. Diagonal, 409, 7è, de Barcelona.
3. Es delega en la Direcció General de Memòria Democràtica, la publicació dels edictes
corresponents i el text dels Estatuts en el moment en què resultin aprovats
definitivament.
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 Acta Fundacional en
nom de l Ajuntament de Sort.
5. Designar l alcalde, senyor Agustí López i Pla, com a representant de l Ajuntament de
Sort a l Associació.

06 Conveni per a la redacció del Pla local de seguretat vial
Exp. E-7/10
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Pérez Moya, que actuarà en nom i
representació del Servei Català de Trànsit en la seva qualitat de director, mitjançant el qual es
formalitza la redacció del Pla local de seguretat viària del municipi de Sort i els mutus
compromisos,
Amb els vots a favor dels 5 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el Servei Català
de Trànsit per a formalitzar la redacció del Pla local de seguretat viària del municipi de
Sort i els mutus compromisos.
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.

07 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni pregunta.

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

Vist i plau
L Alcalde
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