ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

15 de novembre de 2010
de 22 00 h a 23 40 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-24/10
Ple 10/4

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. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

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

(Arriba al punt 5)
secretari

Excusen la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Colom Prió

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

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 Normes a C. Neroses, 4 i Cró. Josepàs, 3
Modificació puntual de les Normes a Llessui
Reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos
Modificació d Ordenances municipals i reglaments
Determinacions de la cessió del Centre com a Casal de Gent Gran
Servituds de llums i vistes a una finca de la UA3 del PERI del nucli antic de Sort
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12
13
14
15

Licitació de parcel·les a Borda de Paisan
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

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, d 1 de setembre 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
146/10
20/08

Assumpte

Expedient
S-43/10

147/10
31/08

O-57/10

148/10
06/09

I-42/10

149/10
15/09

U-10/10

150/10
23/09

O-20/04

151/10
27/09

O-69/10

152/10
27/09

O-68/10

153/10
27/09

O-50/03

154/10
27/09

O-72/10

155/10
27/09

U-10/10

156/10
28/09

P-3/10

157/10
29/09

S-46/10

Accepta la delegació de l acceptació del consentiment matrimonial de
Javier Subirà Baqueró i Yeny Montero Portales
Llicència d obres a Eva Lluvich, per a rehabilitació de la Rectoria
d Altron.
Ordena la tramesa de còpia de l expedient pel recurs contenciós 251/10
de Farré Ricou SL contra l adjudicació de la piscina
Ordena a la propietat de Prat de Sant Pere la retirada de runa al camí vell
de Montardit i reitera ordre d execució de 16.8.2010
Llicència de 1a ocupació a Josep Ramon Nadal per a 2 habitatges i 1
local a C. Major, 24
Llicència d obres a Lourdes Mitjana del Rio, per a rehabilitació d un
edifici unifamiliar al Paller de Casa Guisarda, de Llessui.
Llicència d obres a Javier de Moner, per a reparacions en un llosat al
garatge de Casa Cucat d Olp
Autorització de pròrroga d un any de la llicència d obres O-50/03 a nom
de Cecilia Ansay Maranges
Llicència d obres a Robert Gabriel, per a instal·lació de 2 rètols aplacats
al C/ Dr. Muxí i Monroset, 4, bxs. de Sort
Ordena la retirada de runa al camí vell de Montardit com a mesura
cautelar de seguretat i salubritat i reitera ordre d execució de 16.8.2010
Garanteix els serveis municipals mínims davant la convocatòria de vaga
general del 29 de setembre
Delega en el Jutge de Pau l acceptació del consentiment matrimonial de
Manuel Pérez Barnes i María Lara López Copa
2

PLE 2010-04 = 15 novembre 2010

158/10
04/10

O-40/05

159/10
5/10

O-74/10

160/10
5/10

C-5/10

161/10
11/10

S-8/10

162/10
15/10

O-77/10

163/10
18/10

O-78/10

164/10
19/10

S-48/10

165/10
22/10

C-5/10

166/10
28/10

A-3/10

167/10
28/10

A-3/10

168/10
4/11

O-126/07

169/10
4/11

O-73/10

170/10
5/11

U-7/08

171/10
9/11

F-44/10

172/10
9/11

O-76/10

173/10
9/11

O-75/10

174/10
9/11

O-78/09

175/10
9/11

O-17/07

176/10
10/11

A-37/10

177/10
10/11

A-37/10

Ordena la devolució a Proens SA de l aval de 4.320,00 dipositat perr
obres d urbanització a Paller Nou d Olp, prèvia publicació de 20 dies
Llicència d obres a Comunitat de Propietaris La Vinya, per a millores de
façana al C. Dr. Pol i Aleu, 26 i Av. Generalitat, 15
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del Cherokee Bar
del 7 al 12 d'octubre pel Pont del Pilar
Autoritza a l AMPA de l Escola Itinerant de Música i Dansa del Pallars
l ús de la 3a planta de Casa Xorret com a centre de reunions
Llicència d obres a Montserrat Martimpé, per a enderroc parcial del
cobert de Marsau a Llessui
Llicència d obres a Antoni Font Batalla, per a reparacions a llosat del
Paller de Casa Font a Seurí
Accepta la delegació de l acceptació del consentiment matrimonial de
Francesc Peiró Vila i Ozani Ribeiro Cardoso
Autoritza l ampliació en 1 hora l horari de tancament del bar Cherokee
Bar els dies del Pont de Tots Sants
Autoritza als alumnes de 4t d ESO l ocupació de via pública a la Pujada
a la Plaça Major per a fer i vendre castanyes la Diada de Tots Sants
Autoritza a Televisió de Catalunya la col·locació de 50 banderoles a
faroles per la Marató de TV3
Llicència d obres a Equipos i Complementos SA per a reformes en un
local a Av. Generalitat, 37
Llicència d obres a Manel Nogueira per a millores de façana a la Plaça
Major, 2
Notifica a Casa Campà de la Bastida que cal rehabilitar o enderrocar
urgentment l edifici Quadra nova per mal estat
Autoritza a Alejandro Lamora a recollir documents de Plans d Ocupació
2010 a l OTG de Tremp
Llicència d obres a Carmen Plancheria, per a reforma d un bany a l Av.
Diputació, 24, 3r 3a
Llicència d obres a Endesa Distribución Elèctrica SLU per a reforma de
línia aèria de 25 kV Línia de Llessui (FEC-65.530)
Llicència d obres a Endesa Distribución Elèctrica SLU per a reforma de
línia aèria de 25 kV Sector Borda de Cebrià (FEC-63.159)
Llicència d obres a Maria Isus, per a rehabilitació d un habitatge
unifamiliar entre mitgeres a Casa Rispa Nova d Enviny
Llicència d activitat a Percot SL, per a línia de transport escolar Olp
IES/CEIP de Sort
Llicència d activitat a Rabasa Turístic SL, per a línia de transport escolar
Llessui Seurí Bernui Altron la Bastida IES/CEIP de Sort

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 146/10 a 177/10, i ratifica genèricament
en tots els seus termes amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que
formen la Corporació, els que són objecte de ratificació expressa.
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03 Acords de la Junta de Govern
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 des del darrer Ple, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
Junta de Govern de 6 d abril de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S acorda modificar l import de l operació de tresoreria aprovada en sessió d 1 de febrer
de 2010, amb límit de 100.000,00 , i sol·licitar a la Caixa un crèdit de 50.000,00 .
S aprova el pressupost del Campionat del Món de Descens d Aigües Braves Sort 2010 i
es requereix als responsables el màxim d austeritat
S aprova el projecte Millora en les infraestructures del Camp de regates l Aigüerola i
sol·licitar un ajut de 75.000 al Dept. de Política Territorial i Obres Públiques
S aprova el projecte Campo de regatas de aguas bravas. Campeonato mundial de
descenso i sol·licitar un ajut de 50.000 al Consell Superior d Esports
S aprova el projecte El General Moragues i la vila de Sort. Actuacions commemoratives
2010 i sol·licitar un ajut de 3.480 al Dept. d Interior

Junta de Govern de 12 d abril de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el projecte Obres de finalització i millora entorn del Museu de les papallones i
demanar un ajut de 163.893,07 al Dept. de Política Territorial i Obres Públiques
S aprova el projecte Projecte d intervenció integral al barri antic i sol·licitar un ajut de
1.668.361 al Dept. de Política Territorial i Obres Públiques
S aprova el projecte Millora de l abastament d aigua potable a Borda de Paisan
(FEESL) i adjudicar les obres a Extrans Salvador SL per import de 21.322,83
S aprova el Pla de seguretat i salut de la Construcció de la piscina coberta de Sort, 2a
fase i designar Elisabet Cuadrado coordinadora

Junta de Govern de 23 d abril de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el Pla de treball de la Fira de Tardor 2010 VI Mostra d ovella xisqueta i es
sol·licita un ajut de 2.000 al Dept. d Agricultura
S aprova el Pla de treball de la Fira de Sant Joan 2010 XX xollada d ovelles amb
tisora i es sol·licita un ajut de 2.000 al Dept. d Agricultura
S aproven documents tècnics d atenció a infància i adolescència i es sol·licita un ajut de
29.800 al Dept. d Acció Social i Ciutadania
S aproven documents tècnics d activitats per a joves i es sol·liciten 3 ajuts per import
total de 60.600 al Dept. d Acció Social i Ciutadania
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S aprova el conveni a signar amb el Govern d Andorra, el Dept. de Cultura i Mitjans de
Comunicació i ajuntaments pirinencs per cooperar en matèria de televisió en català

Junta de Govern de 14 de maig de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el projecte Urbanització i condicionament local social Montardit de Baix, per
87.435,12 , inclòs al PUOS/2010 i executar les obres per administració
S aprova el projecte Urbanització de carrers a Llarvén, per 85.837,97 , inclòs al
PUOS/2010/718 i executar les obres per administració
S aprova el projecte Urbanització de carrers a Olp, per 85.742,44 , inclòs al
PUOS/2010/720 i executar les obres per administració
S aprova el projecte Urbanització de carrers a Llessui, per 85.617,93 , inclòs al
PUOS/2011 i executar les obres per administració
S aprova el projecte Urbanització de carrers a Pujalt, per 85.802,75 , inclòs al
PUOS/2011 i executar les obres per administració
S aprova el projecte Urbanització de carrers a Sorre, per 85.855,57 , inclòs al
PUOS/2011 i executar les obres per administració
S aprova el projecte Urbanització de carrers a Montardit de Dalt, per 85.818,30 ,
inclòs al PUOS/2011 i executar les obres per administració

Junta de Govern de 25 de juny de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el projecte Renovació del Punt TIC de la Biclioteca municipal, i sol·licitar a la
Direcció Gral. de la Societat de la Informació la renovació en espècie del Punt TIC
S aprova el projecte Construcció d aparcament SEM, per 169.939,57 , i executar les
obres per administració
S aprova l adhesió a l acord marc de subministrament d energia elèctrica a les entitats
locals aprovat pel Consorci Català de Desenvolupament Local

Junta de Govern de 23 de juliol de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el document tècnic d Obres d urbanització a Enviny i adjudicar l obra a
l Associació de veïns d Enviny per 9.300

Junta de Govern de 10 de setembre de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el projecte Rehabilitación paisajística del camino de les Vernedes (FEESL) i
adjudicar les obres a Transports i Excavacions Juanmartí SL per import de 186.805,17
5
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Es deixa sense efecte l acord de 25.6.2010 d adhesió a l acord marc de subministrament
elèctric a les entitats locals aprovat pel Consorci Català de Desenvolupament Local

Junta de Govern de 8 d octubre de 2010
S aprova l acta de la sessió anterior
S aprova el projecte Calefacció als Estudis d Altron, per 2.916,98 , inclòs al
PUOS/2010/721 i executar les obres per administració
S aprova executar per administració les obres del projecte Urbanització de carrers a
Llarvén, per 85.837,97 (PUOS/2010/718)
S aprova executar per administració les obres del projecte Urbanització de carrers a
Olp, per 85.742,44 (PUOS/2010/720)
S aprova l execució del projecte Millora de camins i senders, per 36.161,28 , i executar
les obres per administració a càrrec del P.M.Torrentill
S aprova el certificat d obra 1 i únic d Urbanització de carrers de Llarvén (PUOS
2010/718) per import de 85.837,97
S aprova el certificat d obra 1 i únic d Urbanització i condicionament local social
Montardit de Baix (PUOS/2010) per import de 87.435,12
S adjudiquen les pastures de 2011 de la finca Costes de Sant Pere directament a Àngel
Juanmartí Juanmartí per import de 90
El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els
convalida en tots els seus termes amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11
que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2010/2, amb un import total de 551.102,08 ,
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 els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2010/2.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
FAURAT PRAT, EDUARD * AUTORITZACIÓ PAS XARXA GAS-CLAVEGUERAM
Exp. F-60/09 * Conveni 25/2010
Vist el conveni signat el 29.4.2010 amb el senyor Eduard Faurat Prat, mitjançant el qual es
formalitza la col·laboració per al pas de la xarxa de gas canalitzat a la Bastida,
6
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Amb els vots a favor dels 9 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 el senyor Eduard
Faurat Prat, per a formalitzar els compromisos de col·laboració per al pas de la xarxa de gas
canalitzat a la Bastida.
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.

VEÏNS OLP-MONTARDIT DE DALT * TRASLLAT D'UNA CAMPANA
Exp. O-99/07 * Conveni 2/2010
Vist el conveni signat el 29.4.2010 amb el senyor Jaume Barbal Gasia, que actua en nom de
l Associació de Veïns d Olp en la seva qualitat de president, i amb els senyors Joaquim
Baqueró Bosch, Antoni José Codina, M. Àngels Domech Pujol, Joan Planes Jové, Joan
Salvadó Sabarich i Josefa Felip Bernadí, en representació dels veïns del poble de Montardit de
Dalt en la seva qualitat de residents permanents, mitjançant el qual es formalitza la
col·laboració per al retorn de la campana instal·lada a l església de Santa Cecília de Montardit
de Dalt l any 1970 a la seva localització original a l església de Santa Maria de la Purificació
d Olp i les obligacions de cada part,
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, l Associació de Veïns
d Olp i els veïns del poble de Montardit de Dalt, per a formalitzar els compromisos de
col·laboració per al retorn a l església de Santa Maria de la Purificació d Olp de la campana
instal·lada a l església de Santa Cecília de Montardit de Dalt l any 1970.
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.

PERAIRE MANSA, MARTÍ * AUTORITZACIÓ PAS CONDUCCIONS GAS-AIGUA
Exp. F-60/09 * Conveni 19/2010
Vist el conveni signat el 23.4.2010 amb el senyor Martí Peraire Mansa, mitjançant el qual es
formalitza la col·laboració per al pas de la xarxa de gas canalitzat a la Bastida,
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 el senyor Martí Peraire
Mansa, per a formalitzar els compromisos de col·laboració per al pas de la xarxa de gas
7
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canalitzat a la Bastida.
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.

IES - MONNÉ MORENO, MARTÍ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 20/2010
Vist el conveni signat amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES de Sort en
nom de l IES, i Martí Monné Moreno, alumne de l IES, per formalitzar la realització de
formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
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, l IES de Sort i Martí
Monné Moreno per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

En aquest punt s incorpora al Ple el senyor Juangran,
GENCAT/ACA - URBEG - MARTÍ PERAIRE * PAS COL·LECTOR LA BASTIDA
Exp. F-60/10 * Conveni 21/2010
Vista l Acta d exposició i acord signada el 16.4.2010 amb el senyor Martí Peraire Mansa, el
senyorJoan Duró Encabo, en representació de l Agència Catalana de l Aigua (ACA), el senyor
Federico Arquillos Llera, en representació de la UTE EDAR Pallars 2, i el senyor Joan Gurrera
Lluch, com a director de l obra, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració per a la
construcció d un col·lector i la imposició de servituds a la Bastida,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura de l Acta d exposició i acord signada amb el senyor Martí Peraire
Mansa, l Agència Catalana de l Aigua (ACA) i la UTE EDAR Pallars 2, per a formalitzar
la construcció d un col·lector i la imposició de servituds a la Bastida.
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.

ECA/AMPOSTA FCO. ÁLVAREZ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. S-29/10 * Conveni 22/2010
8
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Vist el conveni signat el 13.5.2010 amb els senyors Juan Fco. Martínez Ruiz, director de
l Escola de Capacitació Agrària d Amposta en nom de l ECA, i Fco. Javier Álvarez Pavón,
alumne de l ECA d Amposta, per formalitzar la realització de formació pràctica en centres de
treball als jardins municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l ECA d Amposta i
Fco. Javier Álvarez Pavón per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - TORRE MACHADO, ISABEL DA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 23/2010
Vist el conveni signat el 24.3.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Isabel Carina da Torre Machado, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Isabel
Carina da Torre Machado per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

FERROCARRILS DE LA GENERALITAT * TREN PEL MUNDIAL DE DESCENS
Exp. S-20/09 * Conveni 24/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Albert Solà Martí, director gerent de la
Unitat de Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i actuant en nom
d aquests, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració amb el Campionat del Món de
Piragüisme d Aigües Braves Sort 2010,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya i actuant en nom d aquests, per a formalitzar la col·laboració amb
el Campionat del Món de Piragüisme d Aigües Braves Sort 2010.
9
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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.

FAURAT PRAT, EDUARD * AUTORITZACIÓ PAS XARXA GAS-CLAVEGUERAM
Exp. F-60/09 * Conveni 25/2010
Vist el conveni signat el 29.4.2010 amb el senyor Eduard Faurat Prat, mitjançant el qual es
formalitza la col·laboració per al pas de la xarxa de gas canalitzat a la Bastida,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
2. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i el senyor Eduard
Faurat Prat, per a formalitzar els compromisos de col·laboració per al pas de la xarxa de gas
canalitzat a la Bastida.
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, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

IES - TORRE MACHADO, ISABEL DA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 26/2010
Vist el conveni signat el 25.3.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Isabel Carina da Torre Machado, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Isabel
Carina da Torre Machado per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

ECA/AMPOSTA FCO. ÁLVAREZ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. S-29/10 * Conveni 27/2010
Vist el conveni signat el 28.4.2010 amb els senyors Juan Fco. Martínez Ruiz, director de
l Escola de Capacitació Agrària d Amposta en nom de l ECA, i Fco. Javier Álvarez Pavón,
alumne de l ECA d Amposta, per formalitzar la realització de formació pràctica en centres de
treball als jardins municipals,
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Amb els vots a favor dels 9 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, l ECA d Amposta i
Fco. Javier Álvarez Pavón per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

NOSTRALLAR SCCL * HABITATGES PROTECCIÓ OFICIAL DE VENDA
Exp. I-8/10 * Conveni 29/2010
Vist el conveni signat el 26.5.2010 amb el senyor Jacint Vilà Guamis, que actua en nom de la
cooperativa Nostrallar SCCL en la seva qualitat de president, mitjançant el qual es formalitza la
col·laboració per a la millora de la política d habitatge a través de la creació d un parc
d habitatge de protecció pública, en règim de propietat o de lloguer, per a residents del
municipi i amb criteris de sostenibilitat,
Amb els vots a favor dels 9 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 Nostrallar SCCL en la
seva qualitat de president, per a formalitzar la col·laboració per a la millora de la política
d habitatge a través de la creació d un parc d habitatge de protecció pública.
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.

IES - MONNÉ MORENO, MARTÍ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 30/2010
Vist el conveni signat el 11.5.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Martí Monné Moreno, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Martí
Monné Moreno per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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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IES - BURGOS RODRÍGUEZ, CAMILA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 31/2010
Vist el conveni signat el 19.5.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Camila Burgos Rodríguez, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Camila
Burgos Rodríguez per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - TORRE MACHADO, ISABEL DA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 32/2010
Vist el conveni signat el 18.5.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Isabel Carina da Torre Machado, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Isabel
Carina da Torre Machado per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - TORRE MACHADO, ISABEL DA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 36/2010
Vist el conveni signat el 16.6.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Isabel Carina da Torre Machado, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Isabel
Carina da Torre Machado per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
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necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia del
qual s adjunta a la present acta.

IES - TORRE MACHADO, ISABEL DA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 37/2010
Vist el conveni signat el 23.6.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Isabel Carina da Torre Machado, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Isabel
Carina da Torre Machado per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

GENERALITAT/EDC * SUBVENCIÓ PEL FUNCIONAMENT LLAR D'INFANTS
Exp. S-60/09 * Conveni 38/2010
Vist el conveni signat el 6 de juliol de 2010 amb la senyora M. Dolors Rius Benito, que actua
en nom del Departament d Educació en la seva qualitat de secretària general, mitjançant el qual
es formalitza la subvenció per al funcionament de la Llar d infants municipal de Sort
corresponent al curs 2009-2010,
Amb els vots a favor dels 9 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 el Departament
d Educació per a formalitzar la subvenció per al funcionament de la Llar d infants
municipal de Sort corresponent al curs 2009-2010.
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.

GENERALITAT/SOC * MILLORA OCUPABILITAT DE PERSONES EN ATUR
Exp. F-56/10 * Conveni 39/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb l Hble. senyora Mar Serna Calvo, consellera de
Treball de la Generalitat de Catalunya i actuant en nom del Departament, mitjançant el qual es
formalitza el marc de col·laboració per millorar l ocupabilitat, la capacitat d adaptació al canvi i
les competències professionals de les persones en atur,
13
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i el Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya per a formalitzar el marc de col·laboració per
millorar l ocupabilitat, la capacitat d adaptació al canvi i les competències professionals de
les persones en atur.
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.

IES - ARTEAGA TILCARA, DANIELA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 40/2010
Vist el conveni signat el 16.9.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Daniela Arteaga Tilcara, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Daniela
Arteaga Tilcara per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

GENERALITAT/ACA * REDACCIÓ PROJECTE EDAR DE MONTARDIT BAIX
Exp. S-3/10 * Conveni 41/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Manuel Hernández Carreras, director de
l Agència Catalana de l Aigua i actuant en nom d aquesta, mitjançant el qual es formalitzen les
condicions i el finançament de la redacció del projecte de l Estació Depuradora d Aigües
Residuals (EDAR) i col·lectors de Montardit de Baix,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i l Agència Catalana
de l Aigua per a formalitzar les condicions i el finançament de la redacció del projecte de
l EDAR i col·lectors de Montardit de Baix.
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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GENERALITAT/I.C.DONES * FITXA SERVEI INFORMACIÓ I ATENCIÓ DONES
Exp. S-12/10 * Conveni 42/2010
Vista la Fitxa del Servei d informació i atenció a les dones (SIAD) signada el 13.9.2010 amb
la senyora Marta Selva Masoliver, que actua en nom de l Institut Català de les Dones en la seva
qualitat de presidenta de la Junta de Govern, mitjançant el qual es formalitza la col·laboració
per a la posada en funcionament i el finançament del SIAD a Sort,
Amb els vots a favor dels 9 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 Institut Català de les
Dones per a formalitzar la col·laboració per a la posada en funcionament i el finançament
del Servei d informació i atenció a les dones a Sort.
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.

GENERALITAT/INCASÒL * CESSIÓ DE 2 FINQUES DE C. RAVAL
Exp. U-13/09 * Conveni 43/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Miquel Bonilla Ruiz, director de l Institut
Català del Sòl i actuant en nom d aquest, mitjançant el qual es formalitza la cessió a
l Ajuntament de 2 parcel·les classificades com a sistema general viari,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
3. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i l Institut Català del
Sòl per a formalitzar la cessió a l Ajuntament de 2 parcel·les classificades com a sistema
general viari.
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.

GENERALITAT/AGÈNCIA CAT. SALUT * ENCÀRREC PRESTACIÓ DE SERVEIS
Exp. S-19/10 * Conveni 44/2010
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Xavier Llebaria Samper, director general de
l Agència de Protecció de la Salut i actuant en nom d aquest, mitjançant el qual es formalitza
l encàrrec de prestació de serveis de protecció de la salut de competència local que
s especifiquen a l annex del conveni,
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Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l Ajuntament de Sort i l Agència de
Protecció de la Salut per a formalitzar l encàrrec de prestació de serveis de protecció de la
salut de competència local.
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.

IES - SALA MAS, JOAN IGNASI * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 45/2010
Vist el conveni signat el 28.10.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Joan Ignasi Sala Mas, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Joan
Ignasi Sala Mas per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - LENDÍNEZ GÓMEZ, ESTHER * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 46/2010
Vist el conveni signat el 28.10.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Esther Lendínez Gómez, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Esther
Lendínez Gómez per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - REVUELTA CAMPS, MARINA * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 47/2010
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Vist el conveni signat el 28.10.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Marina Revuelta Camps, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Marina
Revuelta Camps per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - PÉREZ CARRIET, DANIEL * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 48/2010
Vist el conveni signat el 28.10.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Daniel Pérez Carriet, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Daniel
Pérez Carriet per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES - PUJOL ABENZA, EDUARD * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 49/2010
Vist el conveni signat el 28.10.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Eduard Pujol Abenza, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Eduard
Pujol Abenza per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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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IES - FOLQUÉ FUCHO, JOSEP * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 50/2010
Vist el conveni signat el 28.10.2010 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES
de Sort en nom de l IES, i Josep Folqué Fucho, alumna de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al poliesportiu municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Sort i Josep
Folqué Fucho per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

IES-TREMP CARMONA, VANESA * FORM. PRÀCTICA ESTUDIANTS
Exp. I-11/10 * Conveni 51/2010
Vist el conveni signat el 11.11.2010 amb el senyor Jordi Serra Bardella, director de l IES de
Tremp en nom de l IES, i Vanesa Carmona Montalbo, alumna de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball a les oficines municipal,
Amb els vots a favor dels 9 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, l IES de Tremp i
Vanesa Carmona Montalbo per a la formació pràctica d aquest en centres de treball.
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.

06 Modificació puntual de les Normes a C. Neroses, 4 i Cró. Josepàs, 3
Exp. U-11/10
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort referent a les noves alineacions dels carrers Neroses i Josepàs, redactat per l arquitecte
municipal senyor Christian Lladós Gallart per encàrrec de l Ajuntament,
Vist el que es disposa a l article 96, en relació al 85, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la modificació de les
figures de planejament urbanístic, i 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova
el Reglament de la Llei d urbanisme,
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Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta 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 inicialment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort referent a les noves alineacions dels carrers Neroses i
Josepàs.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública durant el termini d un mes a
l efecte de presentació d al·legacions.
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 Modificació puntual de les Normes a Llessui
Exp. U-12/10
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort referent a la rectificació del traçat d un carrer del poble de Llessui, redactat per
l arquitecte municipal senyor Christian Lladós Gallart per encàrrec de l Ajuntament,
Vist el que es disposa a l article 96, en relació al 85, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d agost,
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la modificació de les
figures de planejament urbanístic, i 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s aprova
el Reglament de la Llei d urbanisme,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta 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 inicialment el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort referent a la rectificació del traçat d un carrer del poble
de Llessui.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública durant el termini d un mes a
l efecte de presentació d al·legacions.
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.

08 Reforma i ampliació de la Caseta dels Estanyos
Exp. O-8/09
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Vist el document redactat pels arquitectes Marc Vidal Farré i Joan Marquet Lacaya, de l estudi
Urbeg SL, per a la construcció d un habitatge unifamiliar aïllat mitjançant la reforma i
ampliació de la Caseta dels Estanyos, a la Bastida, terme municipal de Sort, que incorpora com
a Annex 1 l Avantprojecte de recuperació de la Caseta dels Estanyos i com a Annex 2 el
Certificat de preexistències,
Atès que l Avantprojecte va ser aprovat inicialment pel Ple en sessió d 1 de setembre de 2010 i
exposat al públic de forma reglamentària,
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 9 membres presents del total de 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la documentació annexa al document de recuperació de la Caseta dels Estanyos,
que incorpora com a Annex 1 l Avantprojecte de recuperació de la Caseta dels Estanyos i
com a Annex 2 el Certificat de preexistències.
2. Trametre el document a la Comissió Territorial 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.

09 Modificació d Ordenances municipals i reglaments
Exp. F-10/10
El secretari dóna compte al Ple de la proposta de modificació de les ordenances fiscals
redactada pels serveis tècnics municipals seguint les directrius del regidor delegat d hisenda i
dels diferents regidors amb delegació d àrea,
A proposta de la Comissió informativa d Hisenda, i efectuades determinades correccions a la
proposta presentada,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment la modificació de les tarifes, les quotes, els tipus de gravamen, els
coeficients i els índex de les ordenances fiscals següents, quedant sense modificar les
ordenances fiscals, els articles i els epígrafs no esmentades:

Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre activitats econòmiques.
Text actual:
Article 9. Coeficients de situació
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1. Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es
classifiquen en les següents categories fiscals:
Primera categoria: carrer Avingudes Comtes de Pallars, Diputació, Generalitat,
Pelai Fonsaré i Verge de Montserrat; places Catarina Albert, Major, Sant Eloi i
Santa Anna; carrers Bonaventura Terrado, Constitució, Dr. Agustí Muxí i
Monroset, Dr. Carles Pol i Aleu, Escoles, Estanys de Pallars, Francesc
Moragas, Joaquim Sostres, Major, Mossèn Agustí Coy i Cotonat, Neroses,
Professor Fassman, Raval i Torrent de Pietat; passatges Antoni Tarragona,
Burrella, Carruga, Particular Pey, Particular Sala, Presó, Riuet i Santa Anna;
carreró Josepàs; carreteres d Enviny, d Esterri d Àneu, de Llessui, de la Pobla
de Segur i de la Seu d Urgell; camí de la Cabanera.
Segona categoria: carrer la resta de carrers i vies urbanes de Sort i dels nuclis
agregats.
2. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article
8 d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de
coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
1,0

Coeficient aplicable

2a
0,9

Text modificat:
Article 9. Coeficients de situació
3. Als efectes del que preveu l'article 88 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, les vies públiques d'aquest municipi es
classifiquen en les següents categories fiscals:
Primera categoria: Avinguda Comtes de Pallars, carrer Dr. Carles Pol i Aleu i
plaça Major
Segona categoria: Avingudes Diputació, Generalitat, Pelai Fonsaré i Verge de
Montserrat; places Catarina Albert, Sant Eloi i Santa Anna; carrers
Bonaventura Terrado, Constitució, Dr. Agustí Muxí i Monroset, Escoles, Estanys
de Pallars, Francesc Moragas, Joaquim Sostres, Major, Mossèn Agustí Coy i
Cotonat, Neroses, Professor Fassman, Raval i Torrent de Pietat; passatges
Antoni Tarragona, Burrella, Carruga, Particular Pey, Particular Sala, Presó,
Riuet i Santa Anna; carreró Josepàs; carreteres d Enviny, d Esterri d Àneu, de
Llessui, de la Pobla de Segur i de la Seu d Urgell; camí de la Cabanera.
Tercera categoria: la resta de carrers i vies urbanes de Sort i dels nuclis
agregats.
1. Sobre les quotes incrementades per aplicació del coeficient assenyalat a l'article
8 d'aquesta Ordenança, i atenent la categoria fiscal de la via pública on radica
físicament el local en què es realitza l'activitat econòmica, s'estableix la taula de
coeficients següent:
CATEGORIA FISCAL DE LES VIES PÚBLIQUES
1a
3,8

Coeficient aplicable
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Ordenança Fiscal núm. 3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
Text actual:
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,30, excepte
als epígrafs del quadre de tarifes D), segons els centímetres cúbics, al que
s aplicarà el coeficient 1,40. Aquests coeficients s aplicaran fins i tot en el
supòsit en què l esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos
generals de l Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places
c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil
d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals
e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil
f) D ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

Tarifa
Llei

Coef.

Tarifa
municipal

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

17,67
47,71
100,72
125,45
156,80

83,30
118,64
148,30

1,4
1,4
1,4

116,62
166,10
207,62

42,28
83,30
118,64
148,30

1,4
1,4
1,4
1,4

59,19
116,62
166,10
207,62

17,67
27,77
83,30

1,4
1,4
1,4

24,74
38,88
116,62

17,67
27,77
83,30

1,4
1,4
1,4

24,74
38,88
116,62

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4

6,18
6,18
10,60
21,20
42,41
84,81

Text modificat:
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Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes del coeficient del 1,40. Aquests
coeficients s aplicaran fins i tot en el supòsit en què l esmentat quadre sigui
modificat per la Llei de pressupostos generals de l Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES
a) TURISMES
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
Més de 20 cavalls fiscals
b) AUTOBUSOS
De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places
c) CAMIONS
De menys de 1.000 quilògrams de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilògrams de càrrega útil
De més de 2.999 a 9.999 quilògrams càrrega útil
De més de 9.999 quilògrams de càrrega útil
d) TRACTORS
De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

Tarifa
Llei

Coef.

Tarifa
municipal

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,45
1,45
1,45
1,45
1,45

18,30
49,42
104,31
129,93
162,40

83,30
118,64
148,30

1,45
1,45
1,45

120,79
172,03
215,04

42,28
83,30
118,64
148,30

1,45
1,45
1,45
1,45

61,31
120,79
172,03
215,04

17,67
27,77
83,30

1,45
1,45
1,45

25,62
40,27
120,79

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil
De 1.000 a 2.999 quilògrams de càrrega útil
De més de 2.999 quilògrams de càrrega útil
f) D'ALTRES VEHICLES

17,57
27,77
83,30

1,45
1,45
1,45

25,48
40,27
120,79

Ciclomotors
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes
Motocicletes

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,45
1,45
1,45
1,45
1,45
1,45

6,41
6,41
10,98
21,97
43,92
87,84

fins a 125 cc
de més de 125 cc. fins a 250 cc
de més de 250 cc. fins a 500 cc
de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
de més de 1.000 cc

Ordenança Fiscal núm. 7. Taxa per expedició de documents administratius.
Text actual:
Article 7. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior, amb preus expressats en Euros,
s'estructura en els epígrafs següents:
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T ip u s d e d o cu m e n t
1 . C e rtifica t d a co rd s o p a d ro n s n o vig e n ts
2 . L a re s ta d e ce rtifica ts

3. C om puls a de doc um ents
4. F otoc òpies a partic ulars
5. F otoc òpies a organis m es ofic ials
6. E x pedients de dec larac ió de ruïna
7. E x pedient de llic ènc ia de parc el·lac ió
8. E x pedient de llic ènc ia de 1 a o cu p a ció
9. C èdules urbanís tiques
10. Inform es tèc nic s
11.1 Inform e de llic ènc ia d'obres
1 1 .2 "
1 1 .3 "

12.
13.
14.
15.
16.
17.

"
"

"
"

u s o s h o te le rs a m b llits
u s o s a g ríco la -ra m a d e rs

Conc es s ió de rètol o m os tra
Tram es a de fax ( per c ada 1/2 minut)
B ibliotec a: F otoc òpies
B ibliotec a: Im pres s ió en B lanc /negre
B ibliotec a: Im pres s ió en c olor
Q uals evol doc um ent no es pec ific at

M odalitat de l'ex pedic ió
No rm a l
U rg e n t
4,00
6,00
2,00
3,00
0,40
0,50
0,30
0,50
0,15
0,15
33,55
33,55
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
40,00
0 ,3 0 % d e l p re s s u p o s t (b a s e IC IO )
0 ,1 5 % d e l p re s s u p o s t (b a s e IC IO )
0 ,1 5 % d e l p re s s u p o s t (b a s e IC IO )

13,50
0,40
0,15
0,15
0,30
2,00

13,50
0,50
0,15
0,15
0,30
2,00

Article 8. Bonificacions de la quota
Es concedirà una bonificació del 50% de l import de les quotes tributàries que
s assenyalen a la tarifa d aquesta taxa a les unitats familiars amb ingressos totals
inferiors al SMI. Prèviament s haurà d acreditar aquesta circumstància mitjançant la
presentació d un informe emès pels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà o per un altre institució legalment autoritzada.
Text modificat:
Article 7. Tarifa
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T ip u s d e d o cu m e n t

M o d a lita t d e l'e x p e d ició
No rm a l
Urg e n t
4,00
6,00
2,00
3,00
0,40
0,50
0,30
0,50
0,15
0,15
33,55
33,55
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
40,00
25,00
40,00

1.
Certific at d ac ords o padrons no vigents
2.
La res ta de c ertific ats
3.
Com puls a de doc um ents
4.
F otoc òpies a partic ulars
5.
F otoc òpies a organis m es ofic ials
6.
E x pedients de dec larac ió de ruïna
7.
E x pedient de llic ènc ia de parc el·lac ió
8.
E x pedient de llic ènc ia de 1a oc upac ió
9.
Cèdules urbanís tiques
10.
Inform es tèc nic s
11.1. Inform e de llic ènc ia d'obres ordinari
0,30% del pres s upos t ( bas e ICIO)
11.2.
"
"
us os hotelers am b llits 0,15% del pres s upos t ( bas e ICIO)
11.3.
"
"
us agríc ola-ram ader
0,15% del pres s upos t ( bas e ICIO)
12.
Conc es s ió de rètol o m os tra
13,50
13,50
13.
Tram es a de fax (per c ada 30 s egons )
0,40
0,50
14.1. B ibliotec a: fotoc òpies
0,15
0,15
14.2. B ibliotec a: Im pres s ió en blanc i negre
0,15
0,15
14.3. B ibliotec a: Im pres s ió en c olor
0,30
0,30
15.
E x pedient de c elebrac ió de m atrim oni c ivil
30,00
35,00
16.1. Ins c ripc ió al Regis tre de parelles de fet
10,00
15,00
16.2. Certific at del R egis tre de parelles de fet
2,00
3,00
17.
Q uals evol doc um ent no es pec ific at
2,00
3,00

Article 8. Bonificacions de la quota
1. Es concedirà una bonificació del 50% de l import de les quotes tributàries que
s assenyalen a la tarifa d aquesta taxa a les unitats familiars amb ingressos totals
inferiors al SMI. Prèviament s haurà d acreditar aquesta circumstància mitjançant la
presentació d un informe emès pels serveis socials del Consell Comarcal del
Pallars Sobirà o per un altre institució legalment autoritzada.
2. Es concedirà una bonificació del 100% a les entitats sense ànim de lucre per a
tràmits propis de les pròpies entitats, que hauran de constar inscrites al Registre
d entitats de Casa Xorret i acreditar la seva legalització com a tals per Hisenda.

Ordenança Fiscal núm. 14. Taxa per retirada de vehicles abandonats o
estacionats defectuosament o abusivament a la via pública.
Text actual:
Article 5. Tarifes
Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
a ) P e r r e ti r a d a i tr a n sp o r t d e c a d a v e h i c l e
1 . S e rve i c o m p le t a t
60,00
2 . S e rve i in ic ia t i n o c o m p le t a t
35,00
b ) P e r d i p ò si t i c u stò d i a ( e l d ia d e r e t ir a d a é s e x e m p t )
1 . V e h ic le s d e 2 o 3 ro d e s i a n à le g s
0,80
2 . T u ris m e s o c a m io n s fin s a 3 , 5 T m P M A
4,00
3 . A lt re s ve h ic le s d e m é s d e 3 , 5 T m P M A
8,00

Text modificat:
Article 5. Tarifes
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Les tarifes que s'han d'aplicar són les següents:
a ) P e r r e ti r a d a i tr a n sp o r t d e c a d a v e h i c l e
1 . S e rve i c o m p le t a t
70,00
2 . S e rve i in ic ia t i n o c o m p le t a t
40,00
b ) P e r d i p ò si t i c u stò d i a ( e l d ia d e r e t ir a d a é s e x e m p t )
1 . V e h ic le s d e 2 o 3 ro d e s i a n à le g s
0,80
2 . T u ris m e s o c a m io n s fin s a 3 , 5 T m P M A
4,00
3 . A lt re s ve h ic le s d e m é s d e 3 , 5 T m P M A
8,00

Ordenança Fiscal Núm. 15. Taxa per instal·lació de quioscos en la via pública.
Text actual:
Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s obté de l aplicació de les següents tarifes,
per quioscos dedicats a la venda de qualsevol mena de mercaderies
a) P er una durada d'un m es o s uperior
b) P er una durada d'un trim es tre o frac c ió

32,35
64,70

Text modificat:
Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s obté per l aplicació de la següent tarifa, per
quioscos dedicats a la venda de qualsevol mena de mercaderies:
Fins a 4 m2 al m es (o fraccions de superfície i temps)
Per cada m2/m es més (o fraccions de superf. i temps)

45,00
10,00

Ordenança Fiscal Núm. 17. Taxa per l ocupació de terrenys d ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
Text actual:
Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s obté per l aplicació de la següent tarifa:
a) Per cada taula (fins 3,25 m2)/any
b) Per cada cadira sense taula / any

35,00
10,00

Text modificat:
Article 6. Quota tributària
1. La quota a satisfer per aquesta taxa s obté per l aplicació de la següent tarifa:
a ) P e r c a d a ta u la (fin s a 3 ,2 5 m 2 )/a n y
b ) P e r c a d a c a d ira s e n s e ta u la 7 a n y

3 6 ,7 5
1 0 ,5 0

Ordenança Fiscal Núm. 21. Taxa pel subministrament d aigua potable
Text actual:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
26
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EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Q uota de s ervei (im port fix e)
C ons um s dom ès tic s
R es ta de c ons um s (no dom ès tic s )
b) S ubm inis tram ents dom ic iliaris
1r bloc : fins a 10 m 3 per abonat i m es
2n bloc : de 10 a 50 m 3 per abonat i m es
3r bloc : m és de 50 m 3 per abonat i m es
c ) S ubm inis tram ents a hotels
1r bloc : fins a 3 m 3 per habitac ió i m es
2n bloc : m és de 3 m 3 per habitac ió i m es
d) La res ta de s ubm inis tram ents
1r bloc : fins a 20 m 3 per abonat i m es
2n bloc : m és de 20 m 3 per abonat i m es

per any
12,00
24,00
per m 3
0,098730
0,172385
0,350000
per m 3
0,098730
0,172385
per m 3
0,098730
0,172385

EPÍGRAF 2: MANTENIMENT I CONNEXIONS
a) M antenim ent de com ptadors
b) Drets de c onnex ió a la x arxa

4,06
36,60

Per c ada hab itatge o loc al. Les des pes es d'ins tal·lac ió, inc lós el c omptador,
s eran a c àrrec del s ol·lic itant.

c ) Drets de c onnex ió a la x arxa

3,50

Per c ada hab itac ió d'es tab liment hos taler. Les des pes es d'ins tal·lac ió,
inc lós el c omptador, s eran a c àrrec del s ol·lic itant.

d) A igua d'obra (per habitatge o loc al)

68,00

Per c ada hab itatge o loc al. Les des pes es d'ins tal·lac ió d'aigua d'ob ra,
inc lós el c omptador, s i es c au, s eran a c àrrec del s ol·lic itant.

2. Als bars i restaurants s aplicarà la tarifa b) de l epígraf 1r.
3. Als locals comercials sense activitat s aplicarà la tarifa b) de l epígraf 1r.
4. Sobre aquestes tarifes s aplicarà el tipus vigent de l IVA.
Text modificat:
Article 6. Quota Tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
EPÍGRAF 1: SUBMINISTRAMENTS
a) Q uota de s ervei (im port fix e)
C ons um s dom ès tic s
R es ta de c ons um s (no dom ès tic s )
b) S ubm inis tram ents dom ic iliaris
1r bloc : fins a 10 m 3 per abonat i m es
2n bloc : de 10 a 50 m 3 per abonat i m es
3r bloc : m és de 50 m 3 per abonat i m es
c ) S ubm inis tram ents a hotels
1r bloc : fins a 3 m 3 per habitac ió i m es
2n bloc : m és de 3 m 3 per habitac ió i m es
d) La res ta de s ubm inis tram ents
1r bloc : fins a 20 m 3 per abonat i m es
2n bloc : m és de 20 m 3 per abonat i m es

per any
13,80
27,70
per m 3
0,114034
0,199104
0,404250
per m 3
0,114034
0,199104
per m 3
0,114034
0,199104

EPÍGRAF 2: MANTENIMENT I CONNEXIONS
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a) M antenim ent de c om ptadors
b) Drets de c onnex ió a la x arx a

4,70
50,00

Per c ada hab itatge o loc al. Les des pes es d'ins tal·lac ió, inc lós el
c omptador,s eran a c àrrec del s ol·lic itant.

c ) Drets de c onnex ió a la x arx a

4,50

Per c ada hab itac ió d'es tab liment hos taler. Les des pes es d'ins tal·lac ió,inc lós
el c omptador,s eran a c àrrec del s ol·lic itant

d) A igua d'obra (per habitatge o loc al)

75,00

Per c ada hab itatge o loc al. Les des pes es d'ins tal·lac ió d'aigua d'ob ra, inc lós
el c omptador, s i es c au, s eran a c àrrec del s ol·lic itant.

2. Als bars i restaurants s aplicarà la tarifa b) de l epígraf 1r.
3. Als locals comercials sense activitat s aplicarà la tarifa b) de l epígraf 1r.
4. Sobre aquestes tarifes s aplicarà el tipus vigent de l IVA.

2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 30 dies, a l efecte
de presentació d al·legacions. Cas que no se n presenti cap, l acord d aprovació provisional
quedarà elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
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.

10 Determinacions de la cessió del Centre com a Casal de Gent Gran
Exp.
Atès que l Ajuntament de Sort, per acord adoptat pel Ple en sessió de 17 de desembre de 2007,
va aprovar inicialment 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, cessió que es va aprovar definitivament en sessió de Ple de 20 de febrer de 2009 a
favor del Departament de Governació i Administracions Públiques,
Vist l escrit de la Direcció General d Acció Cívica del Departament de Governació i
Administracions Públiques en el qual es demana que s especifiqui si la cessió és d ús o de
domini,
A proposta de la Comissió informativa de governació, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Especificar que l Ajuntament de Sort cedeix l ús del local anomenat El Centre, antic Centre
d Esquerra Republicana de Catalunya, a favor del Departament de Governació i
Administracions Públiques, o el Departament que tingui les competències en matèria de
casals de gent gran, sense límit de temps. En cas que el local cedit es destinés a
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2. Notificar aquest acord al beneficiari.
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.

11 Servituds de llums i vistes a una finca de la UA3 del PERI del nucli antic de Sort
Exp. U-1/10
Vist el document de Projecte de reparcel·lació de la Unitat d Actuació 3 (UA3) del Pla Especial
de Reforma Interior (PERI) del nucli antic de Sort, aprovat definitivament per l Ajuntament de
Sort en sessió de Ple de 4 de novembre de 2005, que deriva del Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) del Nucli antic de Sort, aprovat definitivament per la Comissió d Urbanisme de
Lleida a efectes d executivitat el 7 de febrer de 1996 (DOGC d 1.4.1996), i de la Modificació
del PERI aprovada per la Comissió en sessió de 10 d abril de 2002 (DOGC de 3.6.2002),
Atès que la finca denominada Ereta de Ximenis, amb referència cadastral 6276024, inscrita al
Registre de la Propietat de Sort al tom 564, llibre 22 de Sort, foli 230, finca 2221, a favor
d Agustí Roqué Peiró, constitueix la finca aportada núm. 2 del referit Projecte, que li atorga en
compensació les finques adjudicades núm. I3a i I3b,
Atès que la finca adjudicada I3a, inscrita al Registre de la Propietat de Sort al tom 983, llibre 69
de Sort, foli 7, finca 4641, i amb referència cadastral 6274024CG4967N0001JO, ha estat
heretada per la senyora Concepció Roqué Isus, d acord amb les disposicions que consten a
l escriptura d acceptació i manifestació d herències, divisió en règim de propietat horitzontal i
obra nova i actualització descriptiva autoritzada pel Notari de Sort Vicente Daudí Arnal el 22
de desembre de 2009 amb el número 1.265 del seu protocol,
Atès que la senyora Roqué ha sol·licitat la constitució d una servitud de llums i vistes, amb la
referida finca adjudicada I3a com a predi dominant i la finca adjudicada C, de titularitat
municipal, com a predi servent,
Atès que l esmentada servitud es contempla als documents del PERI del nucli antic de Sort i de
la posterior Modificació del PERI, on es grafien les solucions edificatòries admissibles, i a
l Estudi d edificabilitat del solar de la senyora Roqué que consta a 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 9 membres presents del total de 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la constitució d una servitud de llums i vistes a favor de la finca adjudicada núm.
I3a del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d Actuació 3 (UA3) del Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) del nucli antic de Sort com a predi dominant, finca de la qual és
titular la senyora Concepció Roqué Isus, sobre la finca adjudicada C de titularitat municipal
com a predi servent, finca on actualment existeix un edifici en construcció destinat a
Biblioteca municipal, que limita amb el predi dominant mitjançant una porció de la finca
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destinada a les rampes d accés al carrer de la Muralla, servitud que tindrà les següents
característiques:
Les obertures de l edifici a construir a la parcel·la del predi dominant estaran ubicades
de tal manera que permetin la circulació sense obstacles ni cap element que sobresurti
de la línia de façana.
Les esmentades obertures estaran situades de tal manera que les persones que transitin
per les rampes d accés al carrer de la Muralla no hi puguin accedir directament.
2. Notificar aquest acord a la beneficiària.
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.

12 Licitació de parcel·les a Borda de Paisan
Exp. M-12/10
Vist el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir l alienació pel sistema
de subhasta de tres parcel·les de titularitat municipal al polígon 1 del Pla Parcial del sector
Borda de Paisan,
Vist el que es disposa a la legislació vigent en la matèria i els 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 inicialment el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir
l alienació pel sistema de subhasta de tres parcel·les de titularitat municipal al polígon 1
del Pla Parcial del sector Borda de Paisan.
2. Sotmetre el Plec de condicions de la subhasta al tràmit d exposició al públic de forma
reglamentària, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que
considerin convenient. Cas de no presentar-se n cap, l acord d aprovació quedarà elevat a
definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap més.
3. Convocar simultàniament la subhasta de les tres parcel·les, si bé condicionada al què es
disposa a l article 270 de la Llei 8/1987, de 15 d abril, municipal i de règim local de
Catalunya.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

13 Mocions al Ple
Exp. G-1/11
En haver-se retirat una moció presentada, aquest punt queda sense contingut a tractar.

14 Assumptes de tràmit i administratius
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INICI DE L EXPEDIENT DE CESSIÓ DEL CAP I DEL GARATGE ADJUNT
Exp. M-13/10
Atesa la proposta de la Comissió informativa de sanitat de formalitzar la cessió a la Generalitat
de Catalunya de l actual edificació del CAP de Sort, i d un terreny annex destinat a la
construcció d un garatge d ambulàncies del SEM,
Vist el que es disposa a la normativa vigent en matèria d alienació de patrimoni, i expressament
al Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, i 109 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament de béns
de les entitats locals,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Iniciar la instrucció de l expedient de cessió a la Generalitat de Catalunya de l actual
edificació del CAP de Sort, i d un terreny annex destinat a la construcció d un garatge
d ambulàncies del SEM, requerint l emissió dels informes prescrits.
2. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord, i expressament l Edicte d exposició pública de l expedient de cessió.

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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