ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

5 de juny de 2006
de 830 h a 945 h
sala de plens de l Ajuntament de Sort
extraordinari
G-16/06
Ple 06/3

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Eva Lluvich Sagarra
Sr. Josep Cases Calvet
Sr. Carles Vives Agurruza

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

Arriba al punt 3

Justifiquen la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sra. Núria Comes Pon

regidor
regidor
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
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP a Castellviny
Modificació puntual de les NNSSP a Seurí
Pla de Millora Urbana a la UA2 Horts de Pietat
Modificació puntual de les NNSSP per ús agropecuari a la Bastida
Recuperació del camí de Triago
Projectes d obres municipals
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l Alcaldia
Precs i preguntes
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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 27 de gener de 2006, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-1/05, G-12/06
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:
-196/05, de 22 de novembre, (Exp. I-21/05), que ratifica l acord de la Junta extraordinària de
l ADF Pic de l Orri pel que s aprova la seva dissolució
-9/06, de 16 de gener, (Exp. A-39/01), que atorga llicència d activitat a Tros de Sort SL, per a
venda de productes agrorurals a Camí de les Vernedes, s/n
-10/06, de 16 de gener, (Exp. M-4/06), que aprova incoar expedient d adquisició d una porció
de la finca Tros de la Capella per ampliar l entorn de l Ermita del Soler
-11/06, de 27 de gener, (Exp. O-88/05), que atorga llicència d obres a Pilar Tartera, per a
instal·lar caldera de gas a C/ Dr. Agustí Muxí i Monroset, 6
-12/06, de 30 de gener, (Exp. S-35/03), que aprova el Plec de condicions que regiran el
concurs per adjudicar la instal·lació d un ascensor al CAP de Sort
-13/06, de 30 de gener, (Exp. A-48/05), que atorga llicència d activitats a Antoni Grases
Cervera, per a estudi fotogràfic a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 11
-14/06, d 1 de febrer, (Exp. A-22/05), que atorga llicència d activitat a Besant Sort SL, per a
benzinera, rentacotxes i botiga a Polígon industrial, A-1, A-2, A-3 i A-4
-15/06, de 6 de febrer, (Exp. S-35/03), que adjudica el projecte d instal·lació d un ascensor al
CAP de Sort a Marvi Ascensors
-16/06, de 7 de febrer, (Exp. A-71/05), que atorga llicència d activitat a Manel Peiró Vila, per
a Traspàs de titularitat d explotació agrària Casa Cardós de Llessui a Elza Marqués
-17/06, 7 de febrer, (Exp. O-96/03), que atorga llicència de primera ocupació a Joan Vidal i
Miquel Aran, per a 5 habitatges i locals a Av. Diputació, 18
-18/06, de 18 de febrer, (Exp. U-3/06), que atorga llicència de divisió horitzontal en 2 entitats
a Sebastià Bochaca Borrut, a Casa Canal, de Montardit de Baix
-19/06, de 20 de febrer, (Exp. U-25/05), que atorga llicència de parcel·lació a Joan Capdevila
Canut, per a segregar una porció de la finca Casa, coberts, paller, era i pati de Pessó de Seurí
-20/06, de 20 de febrer, (Exp. O-135/05), que atorga llicència d obres a Agrària i Ramadera
del Pallars SCCL, per a tancament d una finca a Masia de Casovall, de Montardit de Baix
-21/06, de 21 de febrer, (Exp. F-15/06), que aprova la sol·licitud al Consorci d Administració
Oberta de Catalunya del domini sort.cat
-22/06, de 22 de febrer, (Exp. C-6/06.4), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del Cherokee bar els dies de Carnaval
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-23/06, de 22 de febrer, (Exp. C-6/06.3), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar La Llar els dies de Carnaval
-24/06, de 22 de febrer, (Exp. O-99/99), que atorga llicència de primera ocupació a Llars Clau
de Volta SL, per a 39 habitatges a Camí dels Horts, 6, 8 i 10
-25/06, de 22 de febrer, (Exp. S-26/06), que accepta la delegació de l acte de consentiment
matrimonial civil d Alejandro Condes i Concepció Solé
-26/06, de 24 de febrer, (Exp. A-68/05), que atorga llicència d activitat a Fruites Fumàs
Gabernet SL, per al traspàs de titularitat de fruiteria Lo Verd a C/ Dr. Pol, 17
-27/06, de 2 de març, (Exp. O-6/06), que atorga llicència d obres a Marc Guillen Casal, per a
moviment de terres a Urb. Borda d Arnaldo, 12 i 13
-28/06, de 2 de març, (Exp. O-11/06), que atorga llicència d obres a Montse Bastida Armada,
per a construcció d habitatge unifamiliar aïllat a Urb. Borda d Arnaldo, 12 i 13
-29/06, de 3 de març, (Exp. O-12/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de propietaris
Edif. Burrella A, per a neteja i sanejament d edifici a Ptge. Santa Anna, 2
-30/06, de 6 de març, (Exp. O-5/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de propietaris
La Solana C, per a instal·lar un ascensor a C/ Lluís Companys, 4
-31/06, de 6 de març, (Exp. A-70/05), que atorga llicència d activitat al Parc Nacional
d Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, per a Centre del Parc i Ecomuseu a Llessui
-32/06, de 8 de març, (Exp. O-13/06), que atorga llicència d obres a Dolors Noves, per a
repicar i rejuntar paret a Casa Menut, de Bressui
-33/06, de 10 de març, (Exp. A-2/06), que atorga autorització d ocupació de via pública a
Àssua Activa per a reserva d estacionament a C/ Dr. Pol, 58
-34/06, de 11 de març, (Exp. A-11/06), que atorga llicència d activitat a Pallars Aventura SL,
per a legalització de nucli zoològic equí a Polígon 1, parcel·les 111 i 178
-35/06, de 14 de març, (Exp. O-14/06), que atorga llicència d obres a Comunitat propietaris
Edif. Burrella, per a reforma de coberta i interior per incendi a Ptge. Santa Anna, 2
-36/06, de 16 de març, (Exp. S-35/06), que delega en el Jutge de Pau de Sort l acte de
prestació del consentiment matrimonial de David Lage i Elisabet Fernández
-37/06, de 17 de març, (Exp. O-68/06), que atorga llicència d obres a Josep Sabaté Lafuente,
per a rehabilitació d edifici a C/ Raval, 6
-38/06, de 17 de març, (Exp. O-17/06), que atorga llicència d obres a Comunitat propietaris
Edif. Macareno, per a instal·lar ascensor a Av. Montserrat, 6
-39/06, de 17 de març, (Exp. I-36/05), que designa advocats i procuradors a recurs 757/2005
interposat per Juana Jiménez Fernández
-40/06, de 17 de març, (Exp. O-16/06), que atorga llicència d obres a Montserrat Pascuet i
Josep Vidal, per a enderroc d un edifici a C/ Major, 48
-41/06, de 21 de març, (Exp. U-23/02), que adjudica un estudi geològic a la carretera LV5223 i Casa Campà a RSE Aplicaciones Territoriales SA
-42/06, de 22 de març, (Exp. O-105/02), que atorga llicència de primera ocupació a
Alexandre Miró Pastó, per a edifici unifamiliar a Paller Jan de Noya, de Montardit de Dalt
-43/06, de 22 de març, (Exp. O-21/06), que atorga llicència d obres a Endesa, per a obertura
de rasa per línia de B.T. a Urb. Borda d Arnaldo, 9, de Montardit de Baix
-44/06, de 22 de març, (Exp. A-5/06), que atorga llicència d activitat a Nova Immo Sort SL,
per a Agència immobiliària a Av. Comtes de Pallars, 33
-45/06, de 22 de març, que atorga autorització sanitària a Cristòbal Quirós per elaboració de
menjars preparats per emportar a Av. Comtes de Pallars, 5
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-46/06, de 27 de març, (Exp. A-13/06), que atorga llicència d activitat a Eva Laguia, per a
traspàs d activitat de menjars preparats a C/ Major, 11
-47/06, de 29 de març, (Exp. A-7/06.1), que atorga llicència d activitat a Rabasa Turístic SL,
per a línia de transport de viatgers Sort-Llessui-Sort amb vehicle 8920-BCC
-48/06, de 29 de març, (Exp. O-44/03), que atorga llicència de primera ocupació a Proens SA,
per a 19 habitatges a C/ Lluís Companys 1
-49/06, de 30 de març, (Exp. A-7/06.2), que atorga llicència d activitat a Josep Colom Prió,
per a línia de transport de viatgers Sort-Enviny-Sort amb vehicles L-4189-AB i 1527-BMH
-50/06, de 31 de març, (Exp. O-55/05), que atorga llicència d obres a Aïllaments Val-Pallars
SCP, per a construcció d una nau al Polígon industrial, B-12
-51/06, de 31 de març, (Exp. O-33/05), que atorga llicència d obres a Carles Salvadó Perisé,
per a construcció d una nau al Polígon industrial, B-11
-52/06, de 31 de març, (Exp. O-51/05), que atorga llicència d obres a Obres Escur SL, per a
construcció d una nau al Polígon industrial, B-7 i B-8
-53/06, de 31 de març, (Exp. O-37/05), que atorga llicència d obres a Sefocat SLU, per a
construcció d una nau al Polígon industrial, B-16
-54/06, de 31 de març, (Exp. O-35/05), que atorga llicència d obres a Serveis Publicitaris del
Pirineu SL, per a construcció d una nau al Polígon industrial, B-9
-55/06, de 31 de març, (Exp. O-54/05), que atorga llicència d obres a Construccions Ansay
Maranges SL, per a construcció d una nau al Polígon industrial, B-18
-56/06, de 31 de març, (Exp. O-39/05.1-2), que atorga llicència d obres a Begudes i Alim.
Jaume Areny SL, per a construcció d una nau al Polígon industrial, B-14 i B-15
-57/06, de 31 de març, (Exp. O-109/05), que atorga llicència d obres a Carelli SL, per a
construcció d una nau al Polígon industrial, B-17
-58/06, de 7 d abril, (Exp. C-6/06.3), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar La Llar els dies de Setmana Santa
-59/06, de 7 d abril, (Exp. C-6/06.4), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del Cherokee Bar x els dies de Setmana Santa
-60/06, de 7 d abril, (Exp. O-19/06), que atorga llicència d obres a Josep Ricou Mora, per a
repicar i pintar façana a C/ del Forn, 5
-61/06, de 7 d abril, (Exp. O-16/06), que atorga llicència d activitat a El Cabirol d Or SL, per
a traspàs de titularitat de Bar a Av. Comtes de Pallars, 24
-62/06, de 10 d abril, (Exp. O-4/06), que atorga llicència d obres a Promocions Cispla SL,
per a construcció de 3 edificis amb 38 habitatges i 1 local a C/ Constitució, 15-17
-63/06, de 10 d abril, (Exp. O-32/05.1), que atorga llicència d obres a Casa Badiot SCP, per a
construcció d una nau al Polígon industrial, A-7
-64/06, de 7 d abril, (Exp. O-32/05.2), que atorga llicència d obres a Casa Badiot SCP, per a
construcció d una nau al Polígon industrial, A-8
-65/06, de 19 d abril, (Exp. S-56/05), que accepta la delegació de l acte de consentiment
matrimonial civil de Fco. Javier Garcia i Marisol Gutiérrez
-66/06, de 19 d abril, (Exp. A-23/05), que atorga llicència d activitat a Josep M. Isus
Juanmartí, per a legalització d explotació ramadera a Casa Rispa, d Enviny
-67/06, de 19 d abril, (Exp. A-2/06.1), que autoritza a Llibreria Solé l ocupació de via pública
amb parada de llibres per Sant Jordi a Av. Comtes de Pallars, 35
-68/06, de 20 d abril, (Exp. A-2/06.7), que autoritza a Sardanistes de Sort l ocupació de via
pública amb parada de roses per Sant Jordi a Plaça Major
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-69/06, de 21 d abril, (Exp. A-2/06.8), que autoritza a Alumnes de l IES l ocupació de via
pública amb parada de roses i llibres per Sant Jordi a Av. Comtes de Pallars
-70/06, de 24 d abril, (Exp. O-34/06), que atorga llicència d obres a Cecília Torres Cruzado,
per a condicionament interior de local a Av. Montserrat, 14
-71/06, de 27 d abril, (Exp. O-23/06), que atorga llicència d obres a Tallers Pallars Sobirà
SL, per a construcció de soterrani a Polígon industrial, B-1
-72/06, de 28 d abril, (Exp. O-33/06), que atorga llicència d obres a Carmen Domingo Molí,
per a canvi de marcs de finestra a Ptge. Santa Anna, 2
-73/06, de 28 d abril, (Exp. O-35/06), que atorga llicència d obres a Anna Vilanova, per a
construcció de vorera i arranjament de jardí a Hostal Vall d Àssua, d Altron
-74/06, de 3 de maig, (Exp. O-26/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de propietaris
La Solana D, per a instal·lació d ascensor a C/ Lluís Companys, 6
-75/06, de 3 de maig, (Exp. O-31/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de propietaris
La Solana B, per a instal·lació d ascensor a C/ Lluís Companys, 3
-76/06, de 4 de maig, (Exp. O-32/06), que atorga llicència d obres a Albert Garrido, per a
enderroc d un edifici a Casa La Pollera, de Bernui
-77/06, de 5 d abril, (Exp. S-42/06), que accepta la delegació de l acte de consentiment
matrimonial civil de Jordi Torres i Maria da Guia Rodrigues
-78/06, de 8 de maig, (Exp. O-97/05), que atorga llicència d obres a Promocions Cal
Macialera, per a construcció de 2 habitatges a Urb. Borda de Paisan, 3-2 i 3-3 (any. O-45/98)
-79/06, de 10 de maig, (Exp. O-36/06), que atorga llicència d obres a Maria Lladós Sevilla,
per a reforma de cuina a C/ Dr. Pol, 20
-80/06, d 11 de maig, (Exp. A-21/06.3), que atorga llicència d activitat a Club 4x4 Tot Pols,
per a ruta 4x4 a Llessui-Coll de Triador-Serra de Rei
-81/06, d 11 de maig, (Exp. O-20/06), que atorga llicència d obres a David Dalmau Lopo,
per a construcció d habitatge unifamiliar a Urb. Borda de Paisan, 6-6
-82/06, d 11 de maig, (Exp. O-38/06), que atorga llicència d obres a Leonor Torres
Francesca, per a repicar i rejuntar façanes a Casa Coixet, de Llessui
-83/06, de 15 de maig, (Exp. A-18/03), que atorga llicència d activitat a Pessets Hotels SL,
per a hotel-restaurant a Av. Diputació, 5
-84/06, de 15 de maig, (Exp. A-2/06.3), que autoritza a Oriol Cuevas Melis l ocupació de via
pública amb aparador metàl·lic a Av. Montserrat, 2
-85/06, de 15 de maig, (Exp. O-13/05), que accepta a Omevic SA l endós del certificat
d obres 2 de Construcció d una escullera de protecció a la UA8 Els Salancons, de 16.894,09
-86/06, de 15 de maig, (Exp. A-6/06), que atorga llicència d activitat a José Carlos Sabaté,
per a oficina i taller informàtic a Av. Diputació, 18
-87/06, de 15 de maig, (Exp. O-40/06), que atorga llicència d obres a Jordi Rifà Pinyol, per a
reforma i ampliació d habitatge a C/ Bonaventura Terrado, 12
-88/06, de 17 de maig, (Exp. O-45/06), que atorga llicència d obres a Manel Solana Negre,
per a tancament de 5 finestres a Casa Salvat, de Llessui
-89/06, de 17 de maig, (Exp. O-27/06), que atorga llicència d obres a Lluís Montané, per a
legalització de distribució interior d edifici plurifamiliar a Casa Carlets, de Bressui
-90/06, de 17 de maig, (Exp. O-114/05), que atorga llicència d obres a Jaume Salvans Rubiol,
per a construcció d un mur a Ptge. Particular Pey, 2
-91/06, de 17 de maig, (Exp. O-43/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de
propietaris La Solana A, per a construcció de rampa d accés a C/ Lluís Companys, 5
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-92/06, de 22 de maig, (Exp. O-18/06), que atorga llicència d obres a Sergi Congost Moles,
per a construcció d edifici unifamiliar a Urb. Borda d Arnaldo, 31, de Montardit de Baix
-93/06, de 22 de maig, (Exp. A-21/06.1), que atorga llicència d activitat a Sprint Ciclo Club
Pobla, per a marxa cicloesportiva a vies urbanes de Sort
-94/06, de 24 de maig, (Exp. F-8/06), que sol·licitua al Dept. de Relacions Institucionals una
subvenció d investigació El Camí de la Llibertat
-95/06, de 29 de maig, (Exp. O-41/06), que atorga llicència d obres a Serveis territ.
d Educació, per a fonaments d edifici prefabricat a C/ Escoles, 10
-96/06, de 29 de maig, (Exp. O-49/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de
propietaris de Casa Montané, per a reforma de coberta a C/ Dr. Pol, 10-12
-97/06, de 29 de maig, (Exp. C-12/06) que inicia l expedient d investigació d un vial d accés
a Casa Caís, Casa Salvat i Casa Safalla, de Llessui
-98/06, de 30 de maig, (Exp. O-48/06), que atorga llicència d obres a Josep Oriol Ponsico,
per a rehabilitar edifici plurifamiliar a C/ Dr. Pol, 24
-99/06, de 31 de maig, (Exp. O-39/06), que atorga llicència d obres a Dolç Pa Pallars SL, per
a reforma interior d un local de pastisseria a C/ Bonaventura Terrado, 9
-100/06, de 31 de maig, (Exp. O-47/06), que atorga llicència d obres a Comunitat de
propietaris Edifici l Orri B, per a instal·lar un ascensor a Ptge. Riuet,
-101/06, d 1 de juny, (Exp. S-65/06), que accepta la delegació de l acte de consentiment
matrimonial civil de M. Pilar Mir i Ana-Lys Braga
-102/06, de 2 de juny, (Exp. A-26/06), que atorga llicència d activitat a Dolç Pa Pallars SL,
per a indústria pastissera a C/ Bonaventura Terrado, 9
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 196/05 i 9/06 a 102/06, i ratifica en tots els
seus termes per unanimitat dels membres presents els que són objecte de ratificació.

03 Acords de la Junta de Govern Local
En compliment del que es disposa a l'article 113 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de
Govern Local des del darrer Ple:
Junta de Govern de 3 de febrer de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el Plec de condicions del concurs negociat sense publicitat per a instal·lar un
ascensor al CAP de Sort, i convocar un mínim de 3 empreses especialitzades.
Es sol·licita a la Secretaria Gral. de Joventut una subvenció per al Pla Local de Joventut,
de 47.200,00 .
S aprova el certificat núm. 1 i únic de l Ordenació i condicionament de les zones
comercials de Sort, de 155.072,81 .
S aprova l execució directa de les Obres de rehabilitació i millora dels equipaments al
cinema-teatre, amb un import de 96.258.01 .
S aprova la renovació d una operació de tresoreria amb el Banc Santander Central Hispà
SA per import de 150.000,00 , en les mateixes condicions.
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S aprova el document de modificació de partides de la Rehabilitació dels Estudis de Sorre,
1a fase, inclosa al PUOSC amb el núm. 1488/2003, sense variació de l import total.
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per l obra 2a fase de la portada d aigua al
nucli de Bressui, i fer-la per administració.
En aquest punt s incorpora al Ple el senyor Cases.

Junta de Govern de 10 de març de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el certificat núm. 1 i únic de la Urbanització del carrer de la Palissa, amb un
import de 141.928,73 .
S aprova el certificat núm. 1 de la Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars, amb un
import de 44.355,66 .
S aprova el certificat núm. 2 de la Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars, amb un
import de 65.800,77 .
S adjudica directament a Cultural Sense SL la realització de facsímils per a l exposició
Hug Roger III, per import de 11.329,60 .
Es sol·licita a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per a la Millora de la portada
d aigua i xarxa d aigua potable a Olp, per import de 17.433,64 .
Es sol·licita a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per a la Millora de la captació
d aigua del Barranc d en Sidó, a Sorre, per import de 137.933,45 .
Es sol·licita a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció per a la Millora de la captació
d aigua de la Font de Llesiu, a Pujalt, per import de 24.990,79 .
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per l obra Condicionament de l Estudi de
Seurí com a local social, i fer-la per administració.
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per l obra Urbanització al nucli de Pujalt, i
fer-la per administració.

Junta de Govern de 24 de març de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aproven els pressupostos de la Fira de Sant Joan i Xollada d Ovelles i de la Fira de
Tardor d enguany, i sol·licitar 2 ajuts al DARP de 1.500,00 cadascuna.
S informa favorablement l ampliació de l horari de tancament de la discoteca Rock-Dur
dissabtes de l 1 de maig al 30 de juny, i cada dia de juliol a setembre, i les condicions.

Junta de Govern de 21 d abril de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el projecte de Desenvolupament de la Vall d Àssua, per import de 17.199,32
sol·licitar al Servei d Ocupació de Catalunya una subvenció pel mateix import.
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S aprova el Plec de condicions del concurs per adjudicar la Rehabilitació del Castell de
Sort, 2a fase, exposar-lo i convocar el concurs.
S aprova el Plec de condicions del concurs per contractar una concessió administrativa de
terreny per 8 places d aparcament, exposar-lo i convocar el concurs.
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Energia i Mines una subvenció per construcció d una ET
a Montardit de Dalt, per import de 42.708,42 .
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Energia i Mines una subvenció per construcció d una ET
al Pavelló d Esports, per import de 48.047,37 .
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Energia i Mines una subvenció per millora del
subministrament al C/ Torrent de Pietat, per import de 28.315,14 .
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Energia i Mines una subvenció per Subministrament de
gas liquat pressuritzat a Bressui, per import de 34.192,51 .
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Energia i Mines una subvenció per Subministrament de
gas liquat pressuritzat a Llessui, per import de 57.833,24 .
S accepta la subvenció atorgada pel Dept. d Educació per a creació de places a la Llar
d Infants municipal, per import de 45.100,00 .
Es sol·licita a l Institut Català de les Dones una subvenció per al Preojecte per a
l elaboració d un Pla de política de dones a Sort, per import de 8.100,00 .
S aprova el certificat núm. 2 de la Construcció d una escullera a la UA8 els Salancons,
amb un import de 16.894,09 .
S aprova el pagament a l asseguradora Allianz de la franquícia de 1.500,00 per la
responsabilitat de l Ajuntament a un accident de reparació de clavegueres.
Es sol·licita al Consell Català de l Esport una subvenció per a la Rehabilitació del Centre
de Tecnificació de Piragüisme de Sort, per import de 300.00,00 .

Junta de Govern de 18 de maig de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova el Plec de condicions del concurs per adjudicar la Construcció d un Casal de
Gent Gran a Sort, exposar-lo i convocar el concurs.
S adjudica directament a Imatge4 Serveis Generals de Publicitat i Imatge d Empresa la
impressió del llibre d Història dels comerços de Sort, per import de 34.928,00 .

Junta de Govern de 26 de maig de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova l adquisició directa a Tip-Top de 2 elements de Skate-Board per a un Skate Park,
per import de 7.383,40 .
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per l obra Condicionament de la Plaça del
Pago de Llessui, i fer-la per administració.
S accepta la subvenció i normativa del PUOSC per l obra Urbanització al nucli d Altron, i
fer-la per administració.
Es sol·licita l avançament a 2006, s accepta la subvenció i normativa del PUOSC per
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l obra Portada d aigua de Sorre, i fer-la per administració.
S aprova la cessió en precari de la 1a planta dels Estudis d Altron a l Associació Cultural
Carallots d Altron, i exposar-ho al públic, i les condicions de la cessió.
S aprova el projecte de Promoció de la Vall d Àssua, per import de 23.116,48
i
sol·licitar al Dept. de Treball i Indústria una subvenció pel mateix import.

El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els ratifica en
tots els seus termes amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich,
i 1 en contra, del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la
Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2006/2, amb un import total de 202.075,17 ,
Atès que les factures presentades són signades pels responsables de les diferents àrees i que al
pressupost hi ha consignació suficient per pagar-les,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA aprovar la relació de factures 2005/2.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-26/05, I-23/06
FONDEVILA-BERENGUER URBANITZACIÓ BORDA DE PAISAN
Exp. F-93/95 * Conveni 39/2005
Vist l esborrany de conveni a signar amb els senyors Joan Cosme Fondevila Peró i Josefina
Berenguer Babot, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la finalització
de les obres d urbanització d un sector del polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i els
senyors Joan Cosme Fondevila Peró i Josefina Berenguer Babot per a la finalització de les
obres d urbanització d un sector del polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan.
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.
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FORT MONTANÉ-FORT GONZÁLEZ
Exp. F-93/95 * Conveni 40/2005

URBANITZACIÓ BORDA DE PAISAN

Vist l esborrany de conveni a signar amb els senyors Antoni Fort Montané, Jordi Fort Montané,
Vanessa Fort González i Meritxell Fort González, mitjançant el qual es formalitzen els mutus
compromisos per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del polígon 1 del Pla
Parcial Borda de Paisan,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i els
senyors Antoni Fort Montané, Jordi Fort Montané, Vanessa Fort González i Meritxell Fort
González per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del polígon 1 del Pla
Parcial Borda de Paisan.
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.

NEOPIC SL URBANITZACIÓ BORDA DE PAISAN
Exp. F-93/95 * Conveni 41/2005
Vist l esborrany de conveni a signar amb els senyors Joan Miquel Rabasa Font i Montserrat
Farrera Montané, que actuen en nom de l empresa Neopic SL, mitjançant el qual es formalitzen
els mutus compromisos per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del polígon 1
del Pla Parcial Borda de Paisan,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i
l empresa Neopic SL per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del polígon
1 del Pla Parcial Borda de Paisan.
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.

NEOPIC SL URBANITZACIÓ DEL CARRER DEL DR. CARLES POL I ALEU
Exp. O-6/00 * Conveni 42/2005
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Vist l esborrany de conveni a signar amb els senyors Joan Miquel Rabasa Font i Montserrat
Farrera Montané, que actuen en nom de l empresa Neopic SL, mitjançant el qual es formalitzen
els mutus compromisos per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del carrer del
Dr. Carles Pol i Aleu, de Sort,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i
l empresa Neopic SL per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del polígon
1 del Pla Parcial Borda de Paisan.
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.

GRECOFAR SL URBANITZACIÓ BORDA DE PAISAN
Exp. F-93/95 * Conveni 43/2005
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Farrera Montané, que actua en nom de
l empresa Grecofar SL, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la
finalització de les obres d urbanització d un sector del polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i
l empresa Grecofar SL per a la finalització de les obres d urbanització d un sector del
polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan.
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.

BERNACHO ISUS, MANUEL
Exp. C-10/06 * Conveni 8/2006

ÚS D AIGUA DE FONTCARDETA DE BERNUI

Vist el conveni signat amb el senyor Manuel Bernacho Isus, mitjançant el qual es formalitza la
cessió a l Ajuntament de l aigua subministrada per la font anomenada Fontcardeta, de Bernui,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:

11

1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el senyor Manuel
Bernahco Isus per a la cessió de l aigua de la Fontcardeta, de Bernui.
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.

CAMP RABASA, FERRAN CONSTITUCIÓ D UNA SERVITUD DE PAS
Exp. E-14/06.4 * Conveni 9/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Ferran Camp Rabasa mitjançant el qual es
formalitzen els mutus compromisos per a la constitució d una servitud de pas d ús públic a una
finca de la seva propietat per donar accés al nucli de Bressui per la part alta,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
senyor Camp per a la constitució d una servitud de pas d ús públic a una finca de la seva
propietat per donar accés al nucli de Bressui per la part alta.
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.

OLIVÉ BOIX, ALBERT CONSTRUCCIÓ D UN APARCAMENT A ENVINY
Exp. O-85/05 * Conveni 10/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Albert Olivé Boix mitjançant el qual es formalitzen els
mutus compromisos per permetre la construcció d un aparcament a Enviny,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el senyor Olivé per
permetre la construcció d un aparcament a Enviny.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

CONSELL CATALÀ DE L ESPORT GESTIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU
Exp. M-1/04 * Conveni 11/2006
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Vist el conveni signat amb el senyor Rafel Niubó Baqué, que actua en nom del Consell Català de
l Esport en la seva qualitat de Secretari General de l Esport i President del Consell Català de
l Esport, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a l encàrrec de gestió,
explotació i manteniment de les instal·lacions que formen el complex esportiu de Sort a favor de
l Ajuntament,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el Consell Català de
l Esport per a l encàrrec de gestió, explotació i manteniment de les instal·lacions que formen
el complex esportiu de Sort a favor de l Ajuntament.
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.

VIDAL PLA, RAFEL CESSIÓ D UN FONS DOCUMENTAL FOTOGRÀFIC
Exp. I-25/06 * Conveni 12/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Rafel Vidal Pla, mitjançant el qual es formalitza la cessió de
part del fons fotogràfic de la família Vidal Pla, que l Ajuntament entrega a l Arxiu històric
comarcal,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el senyor Rafel Vidal
Pla, mitjançant el qual es formalitza la cessió de part del fons fotogràfic de la família Vidal
Pla.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

CONSELL COMARCAL PALLARS SOBIRÀ
Exp. S-14/06 * Conveni 14/2006

VALORITZACIÓ PATRIMONI

Vist el conveni signat amb el senyor Àngel Guiu Abella, que actua en nom del Consell Comarcal
del Pallars Sobirà en la seva qualitat de President, mitjançant el qual s estableixen les normes de
gestió de la subvenció del FEDER per al finançament de l actuació de Valorització del patrimoni
arquitectònic i cultural del Pallars Sobirà i les obligacions del Consell i de cada ajuntament,
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Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el Consell Comarcal
del Pallars Sobirà, mitjançant el qual s estableixen les normes de gestió de la subvenció del
FEDER per al finançament de l actuació de Valorització del patrimoni arquitectònic i
cultural del Pallars Sobir.
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.

CEIP-AMPA DEL CEIP ÚS PÚBLIC DEL PATI DEL CEIP
Exp. I-16/06 * Conveni 15/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Joan Manuel Gómez González, que actua en nom del
Centre d Ensenyament Infantil i Primari de Sort en la seva qualitat de Director, i la senyora
Núria Tost Farrús, que actua en nom de l Associació de Mares i Pares d Alumnes del CEIP de
Sort, mitjançant el qual el CEIP autoritza l ús públic del pati del CEIP en determinats horaris i es
formalitzen les normes d ús,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort, el CEIP de Sort i
l AMPA del CEIP de Sort, mitjançant el qual es formalitza l ús públic del pati del CEIP.
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.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA GESTIÓ INFORMATICA DEL PADRÓ D HABITANTS
Exp. I-22/06 * Conveni 21/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Isidre Gavin Valls, que actua en nom de la
Diputació de Lleida en la seva qualitat de President, mitjançant el qual es formalitza l encàrrec a
la Diputació de la gestió informatitzada del Padró municipal d habitants, el seu abast i les mútues
obligacions,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i la
Diputació de Lleida, mitjançant el qual es formalitza l encàrrec a la Diputació de la gestió
informatitzada del Padró municipal d habitants.
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.

PROMOCIONS CISPLA SL CESSIÓ D ÚS DE SUBSÒL I DE SÒL
Exp. O-4/06 * Conveni 22/2006
Vist el conveni signat amb els senyors Josep Montoliu Larrull i Jordi Cornadó Mateu, que actuen
en nom de l empresa Promocions Cispla SL en la seva qualitat d administradors, mitjançant el
qual es formalitza la cessió d ús del subsòl i del sòl de dos porcions de terreny de domini públic
per a una promoció d habitatges, condicionada a la tramitació i aprovació d un expedient de
concessió administrativa,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Promocions
Cispla SL, mitjançant el qual es formalitza la cessió d ús del subsòl i del sòl de dos porcions
de terreny de domini públic.
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.

REPSOL - INSTAL·LACIÓ DE SUBMINISTRAMENT DE GAS A LLESSUI
Exp. O-115/05 * Conveni 23/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb l empresa Repsol Butano SA, mitjançant el qual es
formalitza la mútua col·laboració per a la dotació de la instal·lació de subministrament i
distribució de gas propà per canalització al nucli de Llessui, amb expressió d aspectes relatius a
l execució i titularitat de les instal·lacions entre altres,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i
l empresa Repsol Butano SA per a la dotació de la instal·lació de subministrament i
distribució de gas propà per canalització al nucli de Llessui.
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2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

A.E.PALLARS GESTIÓ DEL CAMP DE REGATES L AIGÜEROLA
Exp. S-29/06 * Conveni 25/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Aleix Salvat Faurat, que actua en nom de l Associació
Esportiva Pallars (A.E.Pallars) en la seva qualitat de President, mitjançant el qual es formalitza la
cessió de la gestió del Camp de Regates municipal L Aigüerola i les mútues obligacions,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l A.E.Pallars,
mitjançant el qual es formalitza la cessió de la gestió del Camp de Regates municipal
L Aigüerola.
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.

LA CAIXA PRÒRROGA DE LA CESSIÓ D ÚS DE LA BIBLIOTECA
Exp. I-4/06 * Conveni 28/2006
Vist el conveni signa amb els senyors Víctor Guardiola Ferrer i Enric Coll Navarri, que actuen
en nom de l entitat Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona (la Caixa) en la seva condició de
Director de l Àrea de Gestió de Centres de la Fundació la Caixa i de Director de l Oficina 0043
de la Caixa a Sort, mitjançant el qual es formalitza la pròrroga de la cessió gratuïta de l ús del
local utilitzat com a biblioteca municipal,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i la Caixa, mitjançant el
qual es formalitza la pròrroga de la cessió gratuïta de l ús del local utilitzat com a biblioteca
municipal.
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.
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DEPT.SALUT-AJUNTAMENTS-CONSELLS DELS PALLARS
Exp. S-8/06 * Conveni 29/2006

CONSORCI SALUT

Vist l esborrany de conveni a signar amb els representants del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments dels Pallars Jussà i Sobirà i dels consells comarcals
del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, en la seva qualitat respectivament de consellera, director del
Servei Català de la Salut, d alcaldes i de presidents dels ajuntaments i dels consells comarcals de
les dos comarques, mitjançant el qual es formalitza la constitució del consorci Govern Territorial
de Salut del Pallars Jussà i Pallars Sobirà per a la planificació, ordenació, avaluació i coordinació
dels centres, serveis i establiments de protecció de la salut i d atenció sanitària, sociosanitària i de
rehabilitació,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments dels Pallars Jussà i
Sobirà i dels consells comarcals del Pallars Jussà i del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es
formalitza la constitució del consorci Govern Territorial de Salut del Pallars Jussà i Pallars
Sobirà.
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.

AMPLIACIÓ DEL CAP I INSTAL·LACIÓ DEL SERVEI DE RADIOLOGIA
Exp. S-35/03 * Conveni 32/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Departament de Salut mitjançant el qual es
formalitza l execució de les obres d ampliació del Centre d Atenció Primària de Sort i de la
implantació del servei de radiologia i d altres que contribueixin a cobrir les necessitats
assistencials de la població de Sort, així com la temporalització dels ajuts a la inversió (20062007-2008) que en aquest sentit reintegrarà el Servei Català de la Salut prèvia certificació de les
obres.
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l esborrany de conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el
Departament de Salut en relació amb l execució de les obres d ampliació del Centre
d Atenció Primària de Sort a la primera planta.
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.
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06 Modificació puntual de les NNSSP al nucli de Castellviny
Exp. U-14/04
Vist el document tècnic de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal al nucli de Castellviny, redactat pels serveis tècnics municipals per encàrrec de
l Ajuntament de Sort,
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,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries
de planejament municipal al nucli de Castellviny.
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

07 Modificació puntual de les NNSSP al nucli de Seurí
Exp. U-8/06
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli de Seurí, redactat per l arquitecte senyor Josep M. Sunyer Navio per encàrrec
dels senyors Àngel Salada Roca i Maria Roca Blasi,
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,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort al nucli de Seurí.
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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.

08 Pla de Millora Urbana a la UA2 Horts de Pietat
Exp. U-1/05
Vist el document de Pla de Millora Urbana a la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat,
redactat per l arquitecte Francesc Bascompte Clarasó per encàrrec de Poligonal Forms SL,
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,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment el document de Pla de Millora Urbana a la Unitat d Actuació UA2,
sector Horts de Pietat.
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.

09 Modificació puntual de les NNSSP per ús agropecuari a la Bastida
Exp. U-9/02
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort per ús agropecuari a la Bastida, redactat pels Serveis Tècnics de l Ajuntament de Sort,
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,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Aprovar inicialment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort per ús agropecuari a 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.

10 Recuperació del camí de Triago
Exp. C-14/06
Vist l informe pericial redactat en relació amb el Camí de Triago pel senyor Xavier Campillo
Besses, doctor en geografia i pèrit de camins i servituds de pas, en el que es conclou que: A
l últim s ha demostrat que originalment el camí eixia de les finques confrontants a l esquerra i a
tocar del pilar de la porta d accés del xalet Torra. Si el camí de Triago transcorre efectivament
pel cap del mur de nova construcció, cal concloure que també el mur transversal construït a
l esquerra del pilar de l entrada del xalet Torra és l obstacle que impedeix l accés al camí. ,
Vista la solució tècnica redactada en base al dit informe pericial pels senyors Christian Lladós
Gallart, arquitecte municipal de Sort, i Josep Lluís Piqué Subirana, Llicenciat en ciències
biològiques i tècnic de medi ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació i vista la documentació que
consta a l expedient,
Vist el que es disposa al Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del
patrimoni dels ens locals, i disposicions concordants d aplicació,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar l informe pericial redactat pel senyor Xavier Campillo Besses en relació amb el
Camí de Triago, i la solució tècnica redactada en base al dit informe pericial pels senyors
Christian Lladós Gallart, arquitecte municipal de Sort, i Josep Lluís Piqué Subirana, tècnic
de medi ambient del Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini d un mes, mitjançant
edicte publicat al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al Butlletí Oficial de la Província
i a un diari de màxima difusió a la demarcació de Lleida i notificacions a totes les persones
que consten com a interessades a l expedient, a l efecte de presentació d al·legacions.
3. L Alcalde resoldrà definitivament l expedient en base a les al·legacions que es presentin,
l acord d aprovació provisional quedarà elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap
més.
4. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament la resolució definitiva de
l expedient en base a les al·legacions que es presentin.
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11 Projectes d obres municipals
Exp. G-3/06
HABILITACIÓ DE LA 1A PLANTA DEL CAP DE SORT
Exp. S-35/03
Vist el projecte de l obra Habilitació de la 1a planta del CAP de Sort, redactat per l arquitecte
municipal, senyor Christian Lladós Gallart per encàrrec de l Ajuntament i d acord amb el
programa funcional aprovat pel Departament de Salut,
Vist el que es disposa a l article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el
Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals,
A proposta de la Comissió informativa de sanitat i vista la documentació que consta a
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 projecte de l obra Habilitació de la 1a planta del CAP de Sort.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d informació pública de forma reglamentària durant el
termini de 30 dies a l efecte de presentació d al·legacions. Cas que durant el termini
d exposició pública no es presenti cap al·legació, el projecte quedarà aprovat
definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

12 Assumptes de tràmit i administratius
BANDERA MUNICIPAL
Exp. G-20/06
Vista la proposta de bandera municipal elaborada per l assessor d Heràldica i Genealogia de
Catalunya per encàrrec de la Direcció General d Administració Local de la Generalitat de
Catalunya, segons la qual la bandera municipal de Sort hauria de ser de tipus heràldic, és a dir,
per conversió de l escut, i organitzada de la següent manera:
Apaisada, de proporcions dos d alt per tres d ample (2x3) groga, amb l àguila bicèfala
negra amb l escudet vermell amb tres palles grogues de l escut, d alçària 13/20 de la del
drap i amplària 1/3 de la llargària del mateix drap, al centre.
Vista la normativa vigent en la matèria, i expressament el que es disposa al Decret 263/1991, de
25 de novembre, pel qual s aprova el Reglament dels símbols dels ens locals de Catalunya, I AL
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el Text refós de la Llei municipal i de
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règim local de Catalunya, ateses les consideracions dels regidors i a proposta de la comissió
informativa de règim interior,
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el projecte de bandera municipal de Sort proposat per la Direcció General
d Administració Local de la Generalitat de Catalunya, organitzada de la següent manera:
Apaisada, de proporcions dos d alt per tres d ample (2x3) groga, amb l àguila bicèfala
negra amb l escudet vermell amb tres palles grogues de l escut, d alçària 13/20 de la del
drap i amplària 1/3 de la llargària del mateix drap, al centre.
2. Sotmetre el referit projecte de bandera municipal de Sort a informació pública de la forma
reglamentàriament establerta durant el termini de 30 dies, a l efecte que les persones
interessades puguin examinar l expedient i presentar les al·legacions que considerin
oportunes.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

CANVI DE QUALIFICACIÓ JURÍDICA DE FINQUES DE LA UA3-PERI
Exp. U-19/01
Atès que l Ajuntament ha aprovat definitivament el document de reparcel·lació de la UA3 del
Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del nucli antic de Sort, presentat al Registre de la
Propietat per a la seva inscripció,
Vista la notificació de qualificació negativa de l inscripció de la reparcel·lació, a la que
s esmenta que determinades finques aportades, les núm. 1-b, 1-c, 1-e, 1-f i 1-n, consten
inscrites al Registre com a bé d ús públic ,
Atès que les dites finques aportades pertanyen a l Ajuntament per adquisició als seus
propietaris anteriors o a l Incasol, que al seu torn les va adquirir, i que les dites finques en cap
cas van tenir caràcter de béns d ús públic per ser edificacions o solars particulars, i mai han
estat destinades directament a l ús públic o a l exercici de cap servei públic de competència
local o a l aprofitament pel comú dels veïns,
Atès que les finques adquirides van ser inscrites a l Inventari municipal de béns amb
l esmentada qualificació de béns d ús públic de forma errònia,
Atès el que es disposa a l article 8 del Decret 336/1988, de 17 d octubre, pel qual s aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, segons el qual tenen la consideració de
béns patrimonials els que són de propietat de l ens local i no estan destinats directament a l ús
públic o a l exercici de cap servei públic de competència local, o a l aprofitament pel comú
dels veïns,
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Atès el que es disposa a l article 24.1 del mateix Decret 336/1988, segons el qual es pot
procedir a la desafectació de béns de domini públic i comunals si durant un període de 25
anys no s han utilitzat d acord amb la seva afectació prevista, cosa que es compleix en el
present cas per no haver estat mai destinats a l ús públic.
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra,
del senyor Cases, dels 6 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Esmenar l actual qualificació de bé d ús públic de les finques aportades núm. 1-b, 1-c, 1e, 1-f i 1-n, que queden qualificades com a béns patrimonials per no haver estait afectades
a l ús públic.
2. Efectuar les oportunes correccions a l Inventari municipal de béns.
3. Sol·licitar al Registre de la Propietat de Sort que es modifiquin les actuals qualificacions
de béns d ús públic de les finques 1-b, 1-c, 1-e, 1-f i 1-n per la de béns patrimonials, i que
l esmentada modificació tingui els corresponents efectes a la inscripció del document de
reparcel·lació de la UA3 del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del nucli antic de
Sort.
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.

PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA INSTAL·LACIÓ D UNA PLANTA DE
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS MUNICIPALS
Exp. U-9/06
Vist el document de Pla Especial urbanístic per a la instal·lació d una Planta de Transferència
de Residus Municipals ubicada a la carretera d Enviny, redactat per l arquitecte urbanista Sr.
Ignasi Garcia Pastor per encàrrec de l Ajuntament, que defineix la delimitació d una àrea de
18.220 m² de superfície adscrita al Sistema de Serveis Tècnics (clau B) amb un ús proposat
compatible en consideració a la seva utilitat pública i l interès social i que deriva alhora en la
seva delimitació com a Polígon d Actuació Urbanística, l execució del qual comportarà
complementàriament la cessió de superfície adscrita al sistema viari que constitueix el marge
de la carretera LV-5222.
D acord amb allò que es preveu als articles 47, de règim d ús de sòl no urbanitzable, 67, de
plans especials urbanístics, 83.1, de la tramitació dels plans d'ordenació urbanística municipal
i dels plans urbanístics derivats, i al títol tercer, capítol tercer, secció primera, dels efectes de
l'aprovació de les figures del planejament urbanístic, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d Urbanisme.
Amb 5 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Pelegrina i Lluvich, i 1 en contra,
del senyor Cases, dels 6 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 per a la instal·lació d una Planta de
Transferència de Residus Municipals a la carretera d Enviny (t.m. Sort).
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública durant el termini d un mes al tauler
oficial d anuncis de l Ajuntament, al BOP i a un diari de major circulació de la província,
als efectes previstos a l article 83.1 i al capítol tercer, secció primera, del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, pel qual s aprova el Text refós de la Llei d Urbanisme.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents i fer totes les
gestions que siguin necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

13 Informes de l Alcaldia

L Alcalde informa al Ple que el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat de Catalunya ha adjudicat les obres d ampliació de la vorera de la carretera C-13,
entre l Estació d autobusos i el tram ja ampliat, mitjançant la construcció d un voladís, i que ja
s ha retirat una pilona elèctrica per al soterrament de la xarxa.
L Alcalde informa al Ple que ha realitzat contactes amb el Delegat territorial del Departament
d Educació, que s ha compromès a activar l ampliació del CEIP, i a tal efecte ja s ha efectuat la
pertinent comanda a GISA. També informa que provisionalment s instal·larà una aula
prefabricada, del tipus caragola.
L Alcalde informa al Ple que els tràmits per a l ampliació de la Residència de la 3a Edat en 25
places avancen, i s ha acceptat que es puguin ocupar dos places més als mòduls actualment
existents, que la Generalitat ha demanat determinada documentació, però el Patronat de la
Fundació Casanovas-Sansa encara no en disposa d una part i s està gestionat obtenir-la.
L Alcalde informa al Ple que està propera la convocatòria de les Jornades Econòmiques de
Rialp, amb motiu del que Catalunya Ràdio emetrà un programa especial des de Rialp i en el
marc de les quals tindrà lloc al Castell de Sort una actuació de la coral Veus del Pirineu i un
aperitiu servit pel restaurant El Pigal, Casa Kiko de Llessui.

14 Precs i preguntes
El senyor Cases demana quines actuacions s han dut a terme en relació amb l esbotzada del
canal de la central elèctrica municipal. L Alcalde informa que s ha mantingut una reunió amb
els afectats, de resultes del que s està redactant un projecte d enginyeria que es preveu que
mantingui el mateix cabal d aigua amb el doble de calaix del canal, que es renovarà, i la
instal·lació de maquinària nova.

Finalització
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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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