ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

18 de novembre de 2014
de 20 30 h a 21 05 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-21/14
Ple 14/5

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Lluís Obiols Capdevila
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde

secretari

Excusen l’absència
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Miquel Tuneu García

1r tinent d’alcalde

El senyor 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 a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Rescissió parcial del conveni 2010/11, de gestió d’habitatges socials
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 21 d’octubre de 2014, que s'aprova
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per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Modificació puntual de les Normes per a Delimitació del PAU-8B (Borda de Quico)
Exp. U-23/08
Vist el document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d’Actuació Urbanística PAU 8B
(Borda de Quico), novembre 2014, redactat pels serveis tècnics municipals per encàrrec de
l’Ajuntament, que incorpora les prescripcions de la Resolució de 14 d’octubre de 2014 del
Subdirector general d’Avaluació Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya per la qual s’aprova la memòria ambiental,
Vist el que es disposa als articles 85.3 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, de Modificació del Text refós de la Llei d’Urbanisme, en relació amb la tramitació de
les figures de planejament urbanístic i la seva modificació, vista la documentació que consta a
l’expedient, i atesa la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar el vistiplau al document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament del municipi de Sort, Delimitació del Polígon d’Actuació
Urbanística PAU 8B (Borda de Quico), novembre 2014, format pel document tècnic i
la memòria ambiental.
2. Trametre l’expedient a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva si escau.
3. Facultar l’alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat d’aquests acords.

03 Rescissió parcial del conveni 2010/11, de gestió d’habitatges socials
Exp. M-1/14
L’alcalde proposa al Ple la rescissió parcial del conveni signat el 27 de juliol de 2010 amb la
llavors Empresa pública Adigsa pel qual es va cedir a l’Ajuntament de Sort la gestió de dos
habitatges socials de la promoció del carrer del Raval, indicant que l’Ajuntament no té accés
als ajuts que sí que poden rebre els particulars, per la qual cosa, i a la vista que un dels dos
habitatges gestionats per l’Ajuntament ha quedat vacant i que actualment hi ha diversos
habitatges lliures, que a hores d’ara no existeixen expectatives raonables de poder adjudicar un
pis que té un import de lloguer superior al d’altres pisos disponibles, i que no és convenient
suportar les despeses del pis buit a càrrec de les arques municipals, per tot el que proposa la
rescissió parcial i amb caràcter temporal de l’abans esmentat conveni pel que fa a l’habitatge
del carrer del Raval, núm. 16, 2n 1a, de Sort, de forma que l’Ajuntament pugui recobrar-ne la
plena gestió en el moment en què sigui considerat oportú,
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Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Habitatge la rescissió parcial del conveni signat el
27 de juliol de 2010 amb la llavors Empresa pública Adigsa, mitjançant el qual es va
establir el marc contractual, els termes i les condicions de la col·laboració, per a la
gestió d’habitatges administrats per ADIGSA a l’Ajuntament de Sort, a efectes
d’atorgar accés a l’habitatge amb caràcter temporal, a aquelles persones amb manifesta
situació de risc d’exclusió social, amb manca d’autonomia personal i necessàries de
prestacions socials.
2. Concretar que la rescissió és en relació amb l’habitatge del carrer del Raval, núm. 16,
2n 1a, de Sort, sol·licitant que en el moment que l’Ajuntament ho consideri convenient
per la millora de les condicions econòmiques i financeres de la Corporació i de la
societat en general, pugui recuperar-ne plenament la gestió.
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.

11 Precs i preguntes
A pregunta d’un regidor, l’alcalde informa al Ple que durant la propera temporada d’hivern
es desenvoluparà a les estacions d’esquí de Port-Ainé, Espot i Tavescan el Programa Esport
blanc d’esport escolar, en les modalitats d’esquí alpí, esquí de fons i snowboard, amb els
alumnes de 3r de primària, programa que serà canalitzat pel Consell Esportiu del Pallars
Sobirà, que facilitarà el lloguer del material i les gestions amb les estacions, amb la
col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, que proporcionarà el transport, de la
Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya, que proporcionarà
l’assegurança, i de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern, que proporcionarà els
monitors necessaris, i valora molt positivament que s’hagi pogut concretar el Programa a la
nostra comarca, atès que en primera instància estava previst que es desenvolupés
exclusivament a l’Alta Ribagorça i posteriorment s’han incorporat els dos Pallars.

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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