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

4 de novembre de 2008
de 0900 h a 09xx hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-29/08
Ple 08/4

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde
(arriba al punt 2)
secretari

Excusen la seva absència
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González

2n tinent d’Alcalde

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

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Modificació puntual de les Normes per modificar l’article 86.4
Acceptació d’una servitud d’ús públic a la promoció d’HPO al carrer del Raval
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, de 8 de setembre de 2008, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.
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02 Modificació puntual de les Normes per modificar l’article 86.4
Exp. U-13/08
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort per a la modificació de l’article 86.4, redactat pels serveis tècnics municipals,
Atès que l’esmentat document ha estat aprovat inicialment pel Ple en sessió de 21 de juliol de
2008, i que els corresponents Edictes han estat exposats al públic al tauler d’anuncis oficials de
l’Ajuntament, al diari La Mañana de 22 d’agost de 2008 i al BOP núm. 123 de 2 de setembre
de 2008, i que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap al·legació,
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,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort per a la modificació de l’article 86.4.
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva
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.

03 Acceptació d’una servitud d’ús públic a la promoció d’HPO al carrer del Raval
Exp. U-20/08
Vist l’escrit de l’Incasol en el qual aquest comunica la seva voluntat de constituir una servitud
d’ús públic sobre la finca del carrer del Raval a la que es construeix la seva promoció
d’habitatges de protecció oficial,
Vista la llicència de parcel·lació atorgada per Decret de l’Alcaldia de 13 d’octubre de 2008 a
favor de l’Incasol, per a l’agrupació de 4 parcel·les adquirides, la seva posterior agrupació i la
posterior divisió en dos porcions, una destinada a vial cedit a l’Ajuntament, i l’altra destinada a
la construcció sobre la qual es constituiria la referida servitud d’ús públic,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Acceptar la constitució d’una servitud d’ús públic que l’Incasol constitueix sobre la
finca del carrer del Raval a la que es construeix la seva promoció d’habitatges de
protecció oficial i que consta amb la següent descripció a la llicència de parcel·lació
atorgada per Decret de l’Alcaldia de 13 d’octubre de 2008:
a) Urbana. Solar situat a la vila de Sort, carrer del Raval, núm. 16 i 24, de
superfície 457,10 m2. Límits: al nord amb finca de la qual es divideix destinada
a vialitat; al sud amb carrer del Raval; a l’est amb Concepció Vidal (Ref.
2

Cadastral 6173019); i a l’oest amb casa de Guillem (Ref. cadastral 6173024).
Sobre aquesta finca l’Incasol construeix un conjunt immobiliari situat al carrer
del Raval, números 16 i 24, amb un total de 14 habitatges, 2 locals comercials i
1 traster, amb les següents característiques:
- El conjunt immobiliari ocupa una superfície en planta baixa de 330m50
m2, i la resta de la parcel∙la no ocupada en planta baixa pels blocs del
conjunt immobiliari, és a dir 126,60 m2, es destina a zona comunitària
sobre la qual l’Incasol sol∙licita l’acceptació d’una servitud d’ús públic a
favor de l’Ajuntament de Sort.
2. Trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva
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.

08 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap 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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