ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

20 de setembre de 2006
de 2200 h a 2315 h
sala de reunions de l Ajuntament de Sort
extraordinari
G-23/06
Ple 06/5

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 5

Justifiquen la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente

regidor
regidor

No assisteix
Sra. Núria Comes Pon

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

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Modificació puntual de les NNSSP de Sort al nucli d Altron
Pla de Millora Urbana a la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat
Modificació del Pla Especial del sector La Palissa
Licitació de l obra Construcció d una piscina coberta, 1a i 2a fases
Reforma de l Escorxador i adaptació a la normativa vigent
Pressupost de 2006
Sol·licitud de canvi de destinació de subvenció del PISM de la Diputació
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13
14
15
16

Festes laborals locals per a l any 2007
Assumptes de tràmit i administratius
Informes de l Alcaldia
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:

01 Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
El secretari dóna compte de les actes de les sessions anteriors, de 5 de juny i de 15 de setembre
de 2006, adjuntades als regidors amb la convocatòria. El senyor Cases indica que a l acta del Ple
de 15 de setembre consta ell com a assistent i no el senyor Díaz, quan qui va assistir al Ple va ser
el senyor Díaz i no ell, reclamant que al Secretari se li apliqui el Codi Penal per falsedat en
document públic i impugnant el Ple. El Secretari indica que a l article 110.2 del Reglament
d organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals, aprovat per RD
2568/1986, de 28 de novembre, es disposa que: Les sessions començaran preguntant el
President si cap membre de la Corporació ha de formular alguna observació a l acta de la
sessió anterior que s hagués distribuït amb la convocatòria. Si no hagués observacions es
considerarà aprovada. Si n hi hagués es debatran i decidiran les rectificacions que
procedeixin. , per la qual cosa el primer punt de l ordre del dia dels plens normalment és
l aprovació de l acta de la sessió anterior per a la correcció, prèvia votació, de l esmena dels
errors materials que hi pugui haver, i que a l acta de referència no es desvirtua el sentit de les
votacions ni el nombre de vots a favor o en contra o abstencions, atès que a cada votació es fa
constar el nom del senyor Díaz com a votant, per la qual cosa el que procedeix és ordenar
esmenar l errada material produïda a la referida acta i aprovar la seva transcripció al llibre
d actes. També es fa esment que al punt 4, on consta l aprovació inicial del document de Pla
Especial Urbanístic per a la instal·lació d una planta de transferència de residus municipals en
realitat és l aprovació provisional, com s infereix del tràmit d exposició pública. Amb 4 vots a
favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor Cases, dels 5
membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA aprovar les actes
de les sessions anteriors, de 5 de juny i de 15 de setembre de 2006, prèvia esmena de l esment
com a assistent del senyor Díaz, i no del senyor Cases, i del terme provisionalment i no
inicialment al punt 4, sense cap altre esmena. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre
d'Actes, prèvia esmena de l esment com a assistent del senyor Díaz, i no del senyor Cases, sense
cap altra esmena.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. 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:
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-103/06, de 5 de juny, (Exp. O-4/05), que atorga llicència de primera ocupació a Narcís
Figueras Bas, per a 3 habitatges a Casa Carcanyol d Enviny
-104/06, de 5 de juny, (Exp. O-106/05), que atorga llicència d obres a A. Rabasa i M. Font
SCP, per a construcció d una nau al polígon industrial B-19
-105/06, de 5 de juny, (Exp. O-53/06), que atorga llicència d obres a Manuel Solana Negre,
per a obertura d una finestra a Casa Salvat de Llessui
-106/06, de 5 de juny, (Exp. O-24/06), que atorga llicència d obres a Lluís Capdevila Sabaté,
per a instal·lar un comptador de gas a C/ Raval, 2
-107/06, de 5 de juny, (Exp. O-16/04), que ordena la devolució d un dipòsit per import de
2.404,05 per obres no executades
-108/06, de 5 de juny, (Exp. A-5/05), que atorga llicència d activitat a Stephanie Gregores
Folke, per a botiga de roba infantil a Av. Comtes de Pallars, 38
-109/06, de 6 de juny, (Exp. O-9/05), que atorga llicència d obres a Stephanie Gregores
Folke, per a reforma de local per a botiga a Av. Comtes de Pallars, 38
-110/06, de 6 de juny, (Exp. S-37/06), que delega en el Jutge de Pau de Sort l acte de
prestació del consentiment de matrimoni civil de Michel Larrue i Gemma Domènech
-111/06, de 9 de juny, (Exp. F-29/06), que aprova sol·licitar una subvenció a la Direcció Gral.
del Medi Natural per al condicionament de passeig fluvial per import de 25.297,65
-112/06, de 14 de juny, (Exp. O-52/06), que atorga llicència d obres a Josep Vidal Besolí, per
a construir un edifici plurifamiliar amb 3 habitatges i 2 locals a C/ Major, 48
-113/06, de 15 de juny, (Exp. S-47/06), que no accepta la delegació de l acte de prestació del
consentiment de matrimoni civil de Blas Fàbrega i Cornelia Borza, per raons familiars, i
ordena retornar l expedient
-114/06, de 16 de juny, (Exp. A-2/06.14), que atorga autorització d ocupació de via pública a
Xavier Ruiz Palau, per a terrassa amb 7 taules a Av. Generalitat, 13
-115/06, de 19 de juny, (Exp. O-60/06), que atorga llicència d obres a Antoni Durano Sibís,
per a rehabilitar una façana a C/ de Mig, 19
-116/06, de 19 de juny, (Exp. O-10/06), que atorga llicència d obres a Endesa, per a línia
aèria-subterrània a connexió Borda de Paisan - Santa Eulària
-117/06, de 20 de juny, (Exp. O-59/06), que atorga llicència d obres a Antoni Llauradó Prat
de la Riba, per a supressió de barreres arquitectòniques a C/ Estanys de Pallars, 6
-118/06, de 20 de juny, (Exp. O-62/06), que atorga llicència d obres a Lluís Capdevila
Sabaté, per a reforma d una cuina a Av. Comtes de Pallars, 17
-119/06, de 20 de juny, (Exp. O-57/06), que atorga llicència d obres a Demogar 2003 SL, per
a moviment de terres a C/ Torrent de Pietat, 7 i 9
-120/06, de 20 de juny, (Exp. A-2/06.15), que atorga autorització d ocupació de via pública a
El Jardí Flors i Plantes SCP, per a exposició de plantes i flors a Av. Generalitat, 9
-121/06, de 22 de juny, (Exp. O-64/06), que atorga llicència d obres a Maria Sabarich Font,
per a substitució de coberta a Casa Mestrejaume, d Enviny
-122/06, de 28 de juny, (Exp. F-41/03), que sol·licita al Dept. de Treball una subvenció per a
la contractació d AODLs per import de 27.045,55
-123/06, de 28 de juny, (Exp. O-3/06), que atorga llicència d obres a Endesa, per a variant
aèria subterrània per canvi d ubicació de C.T. a Altron
-124/06, de 28 de juny, (Exp. U-20/05), que atorga llicència de parcel·lació a Jaume Barbal
Gasia, per a segregar una porció de Casa, coberts i era de Besan, d Olp
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-125/06, de 30 de juny, (Exp. O-113/03), que atorga llicència de primera ocupació a Hort de
Mossèn Joan SL, per a 5 habitatges i 1 local a C/ Major, 33
-126/06, de 4 de juliol, (Exp. O-61/06), que atorga llicència d obres a Josep Barbal Prat, per a
construir un edifici amb 2 habitatges entre mitgeres al Paller d Anton, de Pujalt
-127/06, de 6 de juliol, (Exp. A-42/05), que atorga llicència d activitat a Escalarre Rock Café
SL, per a bar-restaurant a Av. Comtes de Pallars, 39
-128/06, de 6 de juliol, (Exp. O-77/05), que atorga llicència d obres a Escalarre Rock Café
SL, per a condicionament de local i instal·lar rètol a Av. Comtes de Pallars, 39
-129/06, de 6 de juliol, (Exp. A-25/06), que atorga llicència d activitat a Cecília Torres
Cruzado, per a cafeteria a Av. Verges de Montserrat, 14
-130/06, de 7 de juliol, (Exp. O-54/03), que autoritza a Salanques SL el canvi de nom del
titular de la llicència d obres per construir un edifici plurifamiliar a C/ Estanys de Pallars, 5
-131/06, d 11 de juliol, (Exp. A-36/06), que atorga llicència d activitat a Autocars Emili Coll
SL, per a canvi del vehicle 6375-FBX de la llicència de taxi núm. 8
-132/06, d 11 de juliol, (Exp. A-20/06), que atorga autorització sanitària a Escalarre Rock
Café SL, per a mejador col·lectiu a Av. Comtes de Pallars, 39
-133/06, d 11 de juliol, (Exp. O-113/05), que atorga llicència d obres a Assoc. Propietaris
Polígon Industrial els Salancons, per a moviment de terres al Polígon Industrial
-134/06, de 12 de juliol, (Exp. O-92/04), que atorga llicència d obres a Albert Garrido Felip,
per a construir un edifici unifamiliar aïllat a la Pollera, de Bernui
-135/06, de 12 de juliol, (Exp. A-2/06), que autoritza a la Societat de Pescadors de Sort a fer
una Festa-reunió al Parc del Riuet el 16.7.2006
-136/06, de 18 de juliol, (Exp. U-10/06), que atorga llicència de parcel·lació a Patronat
Casanovas-Sansa, per a segregar una porció de la finca de Carretera de la Seu, 8
-137/06, de 20 de juliol, (Exp. A-35/06), que atorga llicència d activitat a Alfons Pujol Masa,
per a legalització d explotació ramadera a Casa Lletriu, d Olp
-138/06, de 21 de juliol, (Exp. O-13/05), que accepta l endós del certificat d obres 3 i últim
de la Construcció d escullera a la UA8 per 54.119,73 a favor d OmevicSA
-139/06, de 24 de juliol, (Exp. S-4/06), que autoritza al Dept. de Medi Ambient i Hab. el
trasllat de l estació de la Xarxa de vigilància de contaminació atmosfèrica
-140/06, de 25 de juliol, (Exp. O-78/06), que atorga llicència d obres al Consell Comarcal del
Pallars Sobirà, per a modificar el projecte d un edifici de serveis a Camí de la Cabanera, 2
-141/06, de 26 de juliol, (Exp. A-38/06), que atorga llicència d activitat a MTX Espectacles
d aventura SL, per a traspàs de titularitat de discoteca Rock Dur, abans de Nit Pallars SL
-142/06, de 2 d agost, (Exp. O-72/06), que atorga llicència d obres a Josep Escales Pau, per a
enderroc d edifici a Av. Generalitat, 3
-143/06, de 3 d agost, (Exp. O-67/06), que atorga llicència d obres a Endesa, per a
soterrament de línia de B.T. a Urbanització Borda d Arnaldo, 17
-144/06, de 4 d agost, (Exp. A-17/06), que atorga autorització sanitària a Joan Luque Sirera,
per a menjador col·lectiu a restaurant El Celler dels Joglars a Montardit de Baix
-145/06, de 7 d agost, (Exp. U-11/06), que atorga llicència de divisió horitzontal en 3 entitats
a Concepció Roqué Isus, a C/ del Raval, 3
-146/06, de 8 d agost, (Exp. O-56/06), que atorga llicència d obres a Pere Baqueró Trilla, per
a ampliació en 1 planta d edifici plurifamiliar a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 44
-147/06, de 8 d agost, (Exp. O-87/06), que atorga llicència d obres a Llars Clau de Volta SL,
per a construir una piscina a Camí dels Horts, 6 a 10
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-148/06, de 9 d agost, (Exp. C-14/06), que resol l expedient d investigació de titularitat i
traçat del Camí de Triago i autoritza a l empresa TRAGSA l obertura, amb condicions
-149/06, de 14 d agost, (Exp. O-75/06), que atorga llicència d obres a Antònia Capdevila
Admetlló, per a reparar filtracions d aigua a C/ Mn. Coy i Cotonat, 3
-150/06, de 16 d agost, (Exp. O-74/05), que atorga llicència d obres a Luis Lucas Llop, per a
condicionament de local i rètol a C/ Major, 29
-151/06, de 16 d agost, (Exp. A-40/05), que atorga llicència d activitat a Luis Lucas Llop, per
a botiga d articles de regal a C/ Major, 29
-152/06, de 16 d agost, (Exp. A-46/05), que atorga llicència d activitat a Cristina Meneses
Nogué, per a despatx de serveis de desenvolupament personal a Plaça de Sant Eloi, 7
-153/06, de 18 d agost, (Exp. O-96/05), que atorga llicència d obres a Judit Mulet Quintana,
per a reforma d edifici unifamiliar entre mitgeres a Cobert nou de Besan, d Olp
-154/06, de 21 d agost, (Exp. A-39/06), que atorga llicència d activitat a Rabasa Turístic SL,
per a canvi del vehicle 7859-FDX de la llicència de taxi núm. 5
-155/06, de 21 d agost, (Exp. P-24/06), que contracta per urgència a David Colom López en
substitució d un treballador accidentat
-156/06, de 22 d agost, (Exp. O-68/06), que atorga llicència d obres a Endesa, per a
soterrament de línia de B.T. a Font de Baix, de Bressui
-157/06, de 25 d agost, (Exp. O-58/06), que atorga llicència d obres a Cecília Torres
Cruzado, per a instal·lar tendal i rètol a Av. Montserrat, 14
-158/06, d 1 de setembre, (Exp. O-17/05), que atorga llicència d obres a Vanesa Fort
González, per a construir edifici unifamiliar aïllat a Urbanització Borda de Paisan, 9-3
-159/06, d 1 de setembre, (Exp. O-54/06), que atorga llicència d obres a Demogar 2003 SL,
per a construir edifici amb 41 habitatges a C/ Torrent de Pietat, 13 a 17
-160/06, de 4 de setembre, (Exp. S-31/06), que autoritza al Parc Nacional la connexió a la
xarxa d aigua i clavegueram a l Oficina del Parc i Museu del Pastor a Llessui
-161/06, de 6 de setembre, (Exp. S-41/06), que convoca un concurs per selecció d alumnes de
la Llar d infants en situacions socioeconòmiques desfavorides per atorgament d ajuts
-162/06, de 8 de setembre, (Exp. P-20/04), que nomena Cristina Garcia Veras per cobrir de
forma temporal la plaça de Directora de la Llar d infants per baixa de l actual
-163/06, de 13 de setembre, (Exp. A-2/06), que atorga autorització d ocupació de via pública
a Gemma Domènech Ginesta, per a tall d un carrer d Urb. Borda d Arnaldo per fer una fira
-164/06, de 18 de setembre, (Exp. O-65/06), que atorga llicència d obres a Jordi Solé Ansay,
per a modificació de distribució d un habitatge a Casa Bordalé de Montardit de Dalt
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 103/06 a 164/06, i ratifica en tots els seus
termes amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del
senyor Cases, dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, 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:
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Junta de Govern de 23 de juny de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es sol·licita al Dept. de Treball la pròrroga d una subvenció per a la contractació d AODL
per import de 26.733,45 .
S adjudica definitivament el concurs de les obres de Rehabilitació del Castell, 2a fase a
l empresa Constructora d Aro SA, per import de 580.792,98 .
S esmena l acord de la Junta de Govern de 7.4.2006 de Condicionament de l Eix
comercial de Sort: nous imports d obra de 129.725,94 i de subvenció de 38.917,78 .
Es renuncia a 5.006,76 i 3.800,36 d unes subvencions del Servei d Ocupació de
Catalunya per al finançament de Pla estratègic... i Campanya d imatge...
S aprova el Pla de seguretat del projecte de Construcció d una escullera de protecció a la
UA8 els Salancons.
S adjudica a l enginyer Àngel Perati la redacció del projecte de Reforma de l escorxador
municipal, per import de 3.535,00 .
S adjudica directament a Jordi Faurat Vila l aprofitament de pastura de la finca Peralada,
per import de 90,00 .

Junta de Govern de 14 de juliol de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica definitivament el concurs de Construcció d un casal de gent gran, 1a fase, a
J.A. Farré Ricou Construccions SL, per import de 244.904,98 .
S aprova el certificat d obres 3 i últim de la Construcció d una escullera de protecció a la
UA8 els Salancons, 2a fase, per import de 54.119,73 .
S aprova el Plec de bases per al concurs de la Millora de la portada d aigua i dipòsit
d Olp, exposar-les al públic amb tràmit ordinari i convocar el concurs.

Junta de Govern d 11 d agost de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica definitivament el concurs del Condicionament de la 1a planta del CAP a
Cisteró SA, per import de 405.727,45 .
S accepta la subvenció de 79.136,63 de l Agència Catalana de l Aigua per a la Millora
de la captació d aigua al Barranc d en Sidó, Sorre.
S aprova el certificat d obres 3 i últim de la Urbanització de la Plaça Elionor de Pallars,
per import de 34.535,01 .
S aproven 3 memòries valorades d implantació de noves tecnologies, s adhereix a
projectes de l Administració Oberta de Catalunya i Localret, i es demanen 3 subvencions.
S aprova el certificat d obres 1 i únic de la Urbanització al nucli d Altron, per import de
66.490,49 .
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S aprova el certificat d obres 1 i únic del Condicionament del la Plaça del Pago de
Llessui, per import de 90.539,18 .
S aprova el certificat d obres 1 i únic del Condicionament de l Estudi de Seurí com a local
social, per import de 66.611,84 .
S aprova una factura de Sistemes d Oficina FB2 SL (Canon) per import de 24.128,00 ,
d implantació de noves tecnologies de l AOC.

Junta de Govern de 8 de setembre de 2006
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova inicialment el projecte de Remodelació de la Plaça Sant Eloi i exposar-lo al
públic.
El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els ratifica en
tots els seus termes amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en
contra, del senyor Cases, dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2006/3, amb un import total de 650.711,79 ,
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 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple ACORDA
aprovar la relació de factures 2005/3.

05 Ratificació de convenis
Exp. I-26/05, I-23/06
CAMP RABASA, FERRAN * SERVITUD DE PAS PER ACCÉS A BRESSUI
Exp. F-34/02 * Conveni 9/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Ferran Camp Rabasa, mitjançant el qual es
formalitza l acceptació d una servitud de pas per permetre l accés al nucli de Bressui,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 Ferran Camp Rabasa per a formalitzar l acceptació d una servitud de pas per permetre
l accés al nucli de Bressui.
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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.

SAMBOLA RAMONICH, RAMON * CESSIÓ DE FINCA PER ESTACIONAMENT
Exp. E-16/06 * Conveni 13/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Ramon Sambola Ramonich, mitjançant el
qual es formalitzen els mutus compromisos per a la cessió d una finca per permetre
l estacionament de vehicles a l Av. Generalitat,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 Ramon Sambola Ramonich per a la cessió d una finca per permetre l estacionament
de vehicles a l Av. Generalitat.
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.

ARAMBURU ARRESSIGOR, M. IGNACIA * CESSIÓ D UNA CREU-PEDRÓ
Exp. S-5/06 * Conveni 17/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora M. Ignacia Aramburu Arressigor, mitjançant
el qual es formalitzen els mutus compromisos per a permetre l exhibició i custòdia a l església de
Santa Cecília de Montardit de Dalt de la Creu-pedró originària d aquest poble, dipositada al
Museu Maricel de Sitges,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 la
senyora M. Ignacia Aramburu Arressigor, mitjançant el qual es formalitzen els mutus
compromisos per a permetre l exhibició i custòdia a l església de Santa Cecília de Montardit
de Dalt de la Creu-pedró d aquest poble.
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.

BORDA DE PAISAN SL * PAGAMENT DE QUOTES URBANÍSTIQUES
Exp. F-93/95, U-13/06 * Conveni 18/2006
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Vist el conveni signat amb la senyora Flora Cadena Senallé, que actua en nom de l empresa
Borda de Paisan SL en la seva qualitat d administradora, mitjançant el qual es formalitza la
cessió de finques al Polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan per tal de liquidar el saldo de les
quotes urbanístiques que li corresponen,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 Borda de
Paisan SL per a formalitzar la cessió de finques al Polígon 1 del Pla Parcial Borda de Paisan
per tal de liquidar el saldo de les seves quotes urbanístiques.
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 i l escriptura de formalització.

CONSELL COMARCAL/CLUB CICLISTA * CREACIÓ D UN CENTRE DE BTT
Exp. S-62/05 * Conveni 19/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els ajuntaments
de Rialp, de Soriguera i de Baix Pallars, i amb el senyor Lluís Obiols Bailo, president del Club
de Ciclisme Matraca Bike, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la
creació d un Centre de Bicicleta Tot Terreny (BTT) Sort-Pallars Sobirà,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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, el
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, els ajuntaments de Rialp, de Soriguera i de Baix Pallars,
i el Club de Ciclisme Matraca Bike per a la creació d un Centre de Bicicleta Tot Terreny
(BTT) Sort-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.

JUANMARTÍ JUANMARTÍ, JOSEP M. * CESSIÓ TERRENY PER APARCAMENT
Exp. E-15/06 * Conveni 20/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep M. Juanmartí Juanmartí, mitjançant el
qual es formalitzen els mutus compromisos per a la cessió d una franja de terreny a Montardit de
Dalt per a millora de la vialitat a la cruïlla d accés,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 el
senyor Josep M. Juanmartí Juanmartí, per a formalitzar la cessió d una franja de terreny a
Montardit de Dalt per a millora de la vialitat a la cruïlla d accés.
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.

NOVES MONRÓS, DOLORS * AFECTACIÓ DE CASA MENUT DE BRESSUI
Exp. F-34/02 * Conveni 24/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora Dolors Noves Monrós, mitjançant el qual es
formalitza l afectació d una franja de terreny particular per compensar la construcció d un esglaó
obligat pel canvi de les rasants del carrer,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 la
senyora Dolors Noves Monrós per a formalitzar l afectació d una franja de terreny particular.
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 DE 3 PARCEL·LES DE BORDA DE PAISAN
Exp. F-93/95 * Conveni 26/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Josep Farrera Montané, que actua en nom de
l empresa Grecofar SL en la seva qualitat d administrador únic, mitjançant el qual es formalitzen
els mutus compromisos per a la urbanització de 3 parcel·les al Polígon 1 del Pla Parcial del
sector Borda de Paisan,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 urbanització de 3 parcel·les al Polígon 1 del Pla Parcial del
sector 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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BLANCO VIÑAS, JOSÉ MANUEL * FINAL DE REPARACIONS A LA SOLANA
Exp. F-48/02 * Conveni 27/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor José Manuel Blanco Viñas, que actua en nom
de l empresa del mateix nom, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la
finalització de les obres de reparació al Grup d habitatges de protecció oficial la Solana,
Amb 4 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique i Pelegrina, i 1 en contra, del senyor
Cases, dels 5 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 José Manuel Blanco Viñas per a formalitzar la finalització de les obres de
reparació al Grup d habitatges de protecció oficial la Solana.
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 la senyora Lluvich.

DIRECCIÓ GRAL. PATRIMONI * CESSIÓ ALS ESTUDIS DE LLESSUI
Exp. M-13/03 * Conveni 30/2006
Vist el conveni signat amb la senyora Immaculada Turú Santigosa, que actua en nom de la
Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya en la seva qualitat de Directora
General, mitjançant el qual es formalitza la cessió de domini de les plantes 1a i 2a de l edifici
dels Estudis de Llessui per destinar-les a oficines del Parc Nacional i a Museu del Pastor,
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 Direcció General
del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya per a formalitzar la cessió de domini de les
plantes 1a i 2a de l edifici dels Estudis de Llessui.
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/UAB * RECERCA DEL CANT RELIGIÓS TRADICIONAL
Exp. S-14/06 * Conveni 34/2006
Vist el conveni signat amb el senyor Àngel Guiu Abella, en la seva qualitat de President del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i el senyor Lluís Ferrer Caubet, en la seva qualitat de rector
de la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant el qual es formalitzen les mútues
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obligacions per al desenvolupament d un treball d investigació del cant tradicional a veus al
Pallars Sobirà,
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 Consell Comarcal
del Pallars Sobirà i la Universitat Autònoma de Barcelona per a formalitzar el
desenvolupament d un treball d investigació del cant tradicional a veus al 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.

ISANTA SALVADÓ, CARME * URBANITZACIÓ DEL SECTOR PE1 LA PALISSA
Exp. U-27/04 * Conveni 35/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora Carme Isanta Salvadó, mitjançant el qual es
formalitzen els mutus compromisos per al pagament d obres d urbanització al sector del Pla
Especial PE1, la Palissa,
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 la
senyora Carme Isanta Salvadó per al pagament d obres d urbanització al sector del Pla
Especial PE1, la Palissa.
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.

DEPT. MEDI AMBIENT I HAB. * ESTACIÓ DE CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Exp. S-4/06 * Conveni 36/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant el
qual es formalitzen els mutus compromisos per al funcionament de l estació de radiovigilància i
previsió de la contaminació atmosfèrica de Sort, integrada a la Xarxa de vigilància i previsió de
la contaminació atmosfèrica de Catalunya,
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 el
Departament de Medi Ambient i Habitatge per al funcionament de l estació de
radiovigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica de 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.

AJ.TORRE DE CABDELLA/IDAPA * MATERIAL PER L ESPAI EMILI RIU
Exp. M-9/05 * Conveni 38/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb l alcalde de l Ajuntament de la Torre de Cabdella i el
president de l Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l Alt Pirineu i Aran, mitjançant el
qual es formalitzen els mutus compromisos per a la realització de material museogràfic per a
difondre la vida i accions d Emili Riu, protagonista de la mutació més transcendental de la
indústria catalana conjuntament amb el Dr. Pearson,
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,
l Ajuntament de la Torre de Cabdella i l Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l Alt Pirineu i Aran per a la realització de material museogràfic per a difondre la vida i
accions d Emili Riu.
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 * MILLORA AMBIENTAL A 3 POBLES
Exp. U-9/06 * Conveni 39/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Àngel Guiu Abella, en la seva qualitat de
President del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen els mutus
compromisos per a l execució d obres de millora ambiental als nuclis de Llarvén, Enviny i
Montardit de Dalt,
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
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a l execució d obres de millora ambiental als nuclis
de Llarvén, Enviny i Montardit de Dalt.
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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.

REY PAU, ENRIC * CESSIÓ DE FINQUES A LLARVÉN
Exp. O-29/06 * Conveni 40/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Enric Rey Pau, mitjançant el qual es
formalitzen els mutus compromisos per a la cessió de finques per a l execució d obres de millora
viària i ambiental a Llarvén,
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 Enric Rey Pau per a la cessió de finques per a l execució d obres de millora viària i
ambiental a Llarvén.
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.

NORD 3 RIUS SL * URBANITZACIÓ D UNA PROMOCIÓ A LLARVÉN
Exp. O-29/06 * Conveni 41/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el representant de l empresa Nord Tres Rius SL,
mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per al pagament del cost d obres
d urbanització a la promoció d habitatges de Casa Juanmartí de Llarvén,
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 Nord Tres Rius SL per al pagament del cost d obres d urbanització d una
promoció d habitatges a Llarvén.
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.

CONSELLS/AJUNTAMENTS/IDAPA/MONTANYANES * VIATGE CELA-ESPINÀS
Exp. S-51/06 * Conveni 42/2006
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Vist l esborrany de conveni a signar amb els representants de l Institut per al Desenvolupament i
la Promoció de l Alt Pirineu i Aran, dels consells comarcals del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà i
de l Alta Ribagorça, del Conselh Generau d Aran, dels ajuntaments de la Pobla de Segur, de
Bossòst, de la vall de Boí i de Sort, i de l empresa mOntanyanes Estratègies creatives per a la
dinamització local SLL, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la
realització de les activitats de celebració de l aniversari del viatge de Camilo José Cela i de Josep
M. Espinàs,
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,
l Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l Alt Pirineu i Aran, els consells
comarcals del Pallars Jussà, del Pallars Sobirà i de l Alta Ribagorça, el Conselh Generau
d Aran, els ajuntaments de la Pobla de Segur, de Bossòst i de la vall de Boí, i l empresa
mOntanyanes per a la realització de les activitats de celebració de l aniversari del viatge de
Camilo José Cela i de Josep M. Espinàs.
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.

AGÈNCIA CATALANA DE CERTIFICACIÓ (CATCert) * PROJECTE ID-CAT
Exp. E-28/06 * Conveni 44/2006
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Director de l Agència Catalana de Certificació
(CATCert), mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per a la prestació de serveis
de certificació digital idCAT,
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 Agència Catalana de Certificació (CATCert) per a la prestació de serveis de certificació
digital idCAT.
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.

GRUP D ACCIÓ LOCAL PALLARS-RIBAGORÇA * EUROPA ROMÀNICA
Exp. S-38/05 * Conveni 46/2006
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Vist l esborrany de conveni a signar amb el President del Grup d Acció Local Pallars-Ribagorça
i l Alcalde de l Ajuntament de la Vall de Boí, mitjançant el qual es formalitzen els mutus
compromisos per a l execució del projecte de cooperació transnacional anomenat Europa
Romànica,
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, el Grup
d Acció Local Pallars-Ribagorça i l Ajuntament de la Vall de Boí per a l execució del
projecte de cooperació transnacional anomenat Europa Romànica.
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 NNSSP de Sort al nucli d Altron
Exp. U-14/06
Vist el document tècnic de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal al nucli d Altron, 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 els vots a favor 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 al nucli d Altron.
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.

07 Pla de Millora Urbana a la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat
Exp. U-1/05
Atès que el Pla de Millora Urbana de la Unitat d Actuació UA2, sector Horts de Pietat nord,
redactat per l arquitecte Francesc Bascompte per encàrrec de l empresa Poligonal Forms SL,
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ha estat aprovat inicialment per l Ajuntament de Sort i l expedient ha estat exposat al públic al
tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al diari La Mañana de 5 de juliol de 2006 i al BOP
núm. 94 de 8 de juliol de 2006,
Atès que durant el termini al públic 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,
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 Pla de Millora Urbana de la Unitat d Actuació
UA2, sector Horts de Pietat nord.
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.

08 Modificació del Pla Especial del sector La Palissa
Exp. U-25/02, U-21/02, U-27/04
Vist el Text refós del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d Actuació delimitada al Pla
Especial de Reforma Interior del sector de La Palissa, de Sort, redactat per l arquitecte Fsc.
Xavier Ma. Leon i Mussons, del despatx d arquitectura Eaux Arquitectes SL, per encàrrec de
l Ajuntament,
Atès que el referit projecte ha estat aprovat definitivament per l Ajuntament desprès de la
tramitació reglamentària i que al Text refós s han corregit errors materials detectats, que no
comporten modificacions substancials i que no requereixen una nova tramitació,
Vist el Projecte d urbanització per a la finalització de les obres d urbanització del Pla Especial
La Palissa, de Sort, redactat per l arquitecte Fsc. Xavier Ma. Leon i Mussons, del despatx
d arquitectura Eaux Arquitectes 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,
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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. Aprovar el document de Text refós del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d Actuació
delimitada al Pla Especial de Reforma Interior del sector de La Palissa, de Sort.
2. Aprovar el document de Projecte d urbanització per a la finalització de les obres
d urbanització del Pla Especial La Palissa, de Sort.
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 Licitació de l obra Construcció d una piscina coberta, 1a i 2a fases
Exp. F-57/06
Vist el projecte de l obra de Construcció d una Piscina coberta a Sort, i les separates de la 1a
fase, de Preliminars d obra, enderrocs, moviment de terres, impermeabilitzacions i sanejaments,
presa de terra i varis, amb un import d execució de 130.561,15 , i de la 2a fase, d Enderrocs,
moviments de terres, fonaments i estructures, amb un import d execució de 371.134,83 ,
redactades per l arquitecte municipal, senyor Christian Lladós Gallart, projecte que ha estat
aprovat definitivament després de la tramitació reglamentàriament establerta,
Vist el que es disposa als articles 49 i 152.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 277 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, i a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC),
A proposta de la Comissió informativa d obres, 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. Acceptar la subvenció atorgada i la normativa de desenvolupament del Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya, fent constar que es disposa dels terrenys i les autoritzacions, de
consignació pressupostària i de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de
les obres.
2. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol incidència
que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.
3. Aprovar l execució de les obres de la separata de la 1a fase, de Preliminars d obra,
enderrocs, moviment de terres, impermeabilitzacions i sanejaments, presa de terra i varis,
amb un import d execució de 130.561,15 , pel sistema d administració directa, designant
a tal efecte com a director facultatiu de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós
Gallart.
4. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars que han de
18

5.

6.

7.
8.

regir el concurs amb tramitació ordinària per a la licitació de les obres de Construcció d una
Piscina coberta a Sort, separata de la 2a fase, d Enderrocs, moviments de terres, fonaments
i estructures, amb un import d execució de 371.134,83 .
Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 20 dies, als efectes
previstos als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s aprova
el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i 277 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya. Cas que durant l esmentat termini no es presenti cap al·legació o
reclamació, el Plec quedarà aprovat definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de Construcció d una
Piscina coberta a Sort, separata de la 2a fase, d Enderrocs, moviments de terres, fonaments
i estructures, si bé la licitació s ajornarà , quan resulti necessari, en el cas que es formulin
reclamacions contra el Plec de condicions que l han de regir.
Imputar la despesa de 501.695,98 a la partida 4-631 del pressupost vigent.
Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

10 Reforma de l Escorxador i adaptació a la normativa vigent
Exp. F-58/06
Vist el projecte de l obra de Reforma de l escorxador municipal de Sort i adequació a la
normativa vigent, i les separates de la 1a fase, de carrileria, amb un import d execució de
100.000,00 (DG+BI inclosos), i de la 2a fase, d obra civil, amb un import d execució de
112.000,00
(DG+BI inclosos), redactades pel despatx d enginyeria industrial Projectes i
Legalitzacions Perati i Solé SL,
Vist el que es disposa als articles 49 i 152.1.a) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny,
pel qual s aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, i 277 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya,
A proposta de la Comissió informativa d obres, 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 el projecte de l obra de Reforma de l escorxador municipal de Sort i adequació a
la normativa vigent, i les separates de la 1a fase, de carrileria, amb un import d execució
de 100.000,00 (DG+BI inclosos), i de la 2a fase, d obra civil, amb un import d execució
de 112.000,00 (DG+BI inclosos).
2. Fer constar que l Ajuntament de Sort disposa dels terrenys i les autoritzacions, de
consignació pressupostària i de la capacitat tècnica i jurídica necessaris per a l execució de
les obres.
3. Acceptar el compromís de solucionar al càrrec exclusiu de l Ajuntament qualsevol incidència
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que sobrevingui abans de l inici de les obres o durant la seva execució.
4. Aprovar l execució de les obres de la separata de la 2a fase, d obra civil, amb un import
d execució de 112.000,00 , pel sistema d administració directa, designant a tal efecte com
a director facultatiu de les obres l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart.
5. Aprovar inicialment el Plec de condicions econòmico-administratives particulars que han de
regir el concurs amb tramitació ordinària per a la licitació de les obres de Reforma de
l escorxador municipal de Sort i adequació a la normativa vigent, separata de la 1a fase, de
carrileria, amb un import d execució de 100.000,00 (DG+BI inclosos), i la tramitació
urgent de l expedient.
6. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini de 10 dies, als efectes
previstos als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s aprova
el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i 277 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya. Cas que durant l esmentat termini no es presenti cap al·legació o
reclamació, el Plec quedarà aprovat definitivament sense necessitat d adoptar cap més acord.
7. Convocar simultàniament el concurs per a la licitació de les obres de Reforma de
l escorxador municipal de Sort i adequació a la normativa vigent, separata de la 1a fase, de
carrileria, si bé la licitació s ajornarà , quan resulti necessari, en el cas que es formulin
reclamacions contra el Plec de condicions que l han de regir.
8. Imputar la despesa de 212.000,00 (DG+BI inclosos) a la partida 4-631 del pressupost
vigent.
9. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

11 Pressupost de 2006
Exp. G-59/06
Vist el projecte de Pressupost i les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de llocs
de treball per a l'exercici de 2006 de l Ajuntament i dels Patronats Municipals "Torrentill" i de la
Llar d Infants, que presenten el següent resum per capítols:
AJUNTAMENT DE SORT
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 9

338.000,00
120.000,00
337.000,00
232.500,00
178.500,00
150.000,00
2.390.000,00
8.000,00
______________

DESPESES
571.000,00
469.000,00
12.000,00
268.000,00
2.394.000,00
40.000,00
______________
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TOTALS

3.754.000,00

3.754.000,00

PATRONAT MUNICIPAL "TORRENTILL"
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 9

77.050,00
150.100,00
50,00
______________
TOTALS
227.200,00

DESPESES
20.000,00
166.000,00
1.000,00
40.200,00

______________
227.200,00

PATRONAT MUNICIPAL DE LA LLAR D INFANTS
INGRESSOS
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 4

DESPESES
130.000,00
20.000,00

150.000,00
______________
TOTALS
150.000,00

______________
150.000,00

TRANSFERENCIES INTERNES
INGRESSOS
Imports

DESPESES

97.000,00

70.000,00

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 Pressupost preventiu, les bases d'execució, la plantilla del personal i la relació de
llocs de treball per a l'exercici de 2006 de l Ajuntament de Sort i dels Patronats Municipals
"Torrentill" i de la Llar d Infants.
2. Sotmetre l'expedient al tràmit d'exposició al públic durant el termini de 15 dies, durant els
quals els interessats podran presentar reclamacions o observacions.
3. Considerar elevat a definitiu l'acord d'aprovació sense necessitat d'adoptar-ne cap més, si
durant l esmentat termini no es produeixen reclamacions.
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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.
En torn d explicació de vot el senyor Cases manifesta que no ha disposat d informació, al que
l Alcalde replica que no ha assistit a la corresponent reunió prèvia.

12 Sol·licitud de canvi de destinació de subvenció del PISM de la Diputació
Exp. F-45/05
Atès que la Diputació de Lleida ha inclòs les següents tres obres de l Ajuntament de Sort al
Programa d Inversions Supramunicipals (PISM) del període 2005-2007:
Obra
Pressupost
Subvenció
- Condicionament de l escorxador municipal
30.466,04
21.326,23
- Remodelació del casal de gent gran 1a fase
77.723,29
54.406,30
- Condicionament de l escola de piragüisme
54.379,55
38.065,68
Atès que l Ajuntament disposa de finançament suficient per a les obres del casal i de l escola
de piragüisme, i que no ha obtingut fons suficients per al finançament de les obres de Reforma
de l escorxador i adaptació a la normativa vigent, el projecte de la qual té un pressupost de
212.000,00 , IVA vigent no inclòs,
A proposta de la Comissió informativa d hisenda, 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. Sol·licitar a la Diputació de Lleida el canvi de destinació de les següents subvencions
incloses al PISM 2005-2007:
Obra
Pressupost
Subvenció
- PISM 2007/152 Remodel. casal gent gran 1a fase 77.723,29
54.406,30
- PISM 2007/147 Condicionament escola piragüisme 54.379,55
38.065,68
2. Aplicar les referides subvencions a la següent obra:
- PISM 2007/150 Condicionament escorxador munic. 212.000,00 113.798,21 .
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.

13 Festes laborals locals per a l any 2007
Exp. S-54/06
Vista l'Ordre TRI/392/2006, de 20 de juliol de 2006, del Conseller de Treball i Indústria de la
Generalitat, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l any 2007, que
disposa que el Conseller fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
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Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa de governació,
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. Proposar al Conseller de Treball la fixació com a festes locals per a 2007 a tot el municipi de
Sort dels següents dies:
20 de febrer (Dimarts de Carnaval),
1 d agost
(Sant Feliu, Patró de Sort).
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord, que es presentarà al Ple de la Corporació per al seu coneixement i ratificació.

14 Assumptes de tràmit i administratius
MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES A SEURÍ
Exp. U-8/06
Atès que 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, ha estat aprovat inicialment pel Ple
en sessió de 5 de juny de 2006, i que els edictes corresponents han estat publicats al Tauler
d anuncis oficials de l Ajuntament, al Diari Segre de 10.8.2006 i al BOP núm. 110 de 12.8.2006,
Atès que durant el període d exposició al públic 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,
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 de Sort al nucli de Seurí.
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al tràmit d aprovació
definitiva.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l'efectivitat
d'aquest acord, que es presentarà al Ple de la Corporació per al seu coneixement i ratificació.
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AMPLIACIÓ DEL CEIP I GESTIÓ DELS SERVEIS EDUCATIUS
Exp. I-15/06
L Alcalde exposa la greu situació que travessa la tramitació de l ampliació del CEIP,
manifestant:
- Que al seu entendre el Departament d Educació s ha mostrat absolutament inoperant des
de fa temps en aquesta matèria, atès que fa 3 anys que es va notificar la necessitat
d ampliar l edifici existent amb un de nou per atendre l augment del nombre d alumnes i el
Departament va convenir en aquesta necessitat,
- Que al mateix temps l Ajuntament va demanar si al nou edifici s hi podria encabir la llar
d infants municipal, que donaria servei a nens i nenes de 0 a 12 anys, al que a hores d ara
encara no s ha donat resposta,
- Que s ha creat una situació que també genera preocupació i nerviosisme en els pares i els
mestres, atès que el present curs escolar s ha instal·lat una aula prefabricada, una caragola,
i que encara no s ha designat ni tan sols l arquitecte que ha de redactar el projecte de
l ampliació,
- Que sent així que per a l ampliació de l IES es va tardar 3 anys, el proper curs 2007-2008
al CEIP ben segur hi haurà una nova caragola a afegir a la ja existent, amb el que
desapareixerà de forma pràcticament absoluta el pati superior,
- Que en l actualitat al menjador escolar existent els alumnes usuaris del servei no hi caben
ni distribuïts en 3 torns, per la qual cosa s està pensant en enderrocar els envans d uns
magatzems contigus per ampliar-lo de forma provisional,
- Que el Departament d Educació preveu que l actual Centre de Recursos Pedagògics (CRP)
que dóna servei a la comarca del Pallars Sobirà depengui del que té la seva seu a Tremp,
amb el que el de Sort quedarà rebaixat a centre subaltern i de segona fila per no existir al
Sobirà una EAP,
- Que ha recollit la veu dels centres docents de la comarca i tingut en compte la bona tasca
desenvolupada pel CRP de Sort,
- Que la senyora Comes, regidora del Grup municipal d ERC, ha manifestat el seu acord a la
presentació d una queixa formal i activa,
- Que per tot l exposat l Alcalde, en nom del Grup municipal de CiU, proposa al Ple
l adopció del següent acord:
1. Presentar al Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya una queixa formal per
tal que es designi a la major brevetat l arquitecte que ha de redactar el projecte de l ampliació
del CEIP de Sort.
2. Que es doni resposta a l Ajuntament de Sort sobre si serà possible encabir la llar d infants
municipal, amb 3 aules, a l edifici de l ampliació, per tal de poder disposar el convenient es
cas de no ser possible i haver de trobar una altra ubicació.
3. Que es posi la màxima diligència per a la tramitació de l expedient administratiu
corresponent i, en general, per a la realització de l ampliació del CEIP.
4. Que el CRP del Pallars Sobirà no s acumuli al del Pallars Jussà, i que es creïn l EAP i els
Serveis educatius del Pallars Sobirà.
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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. Presentar al Departament d Educació de la Generalitat de Catalunya una queixa formal per
tal que es designi a la major brevetat l arquitecte que ha de redactar el projecte de l ampliació
del CEIP de Sort.
2. Que es doni resposta a l Ajuntament de Sort sobre si serà possible encabir la llar d infants
municipal, amb 3 aules, a l edifici de l ampliació, per tal de poder disposar el convenient es
cas de no ser possible i haver de trobar una altra ubicació.
3. Que es posi la màxima diligència per a la tramitació de l expedient administratiu
corresponent i, en general, per a la realització de l ampliació del CEIP.
4. Que el CRP del Pallars Sobirà no s acumuli al del Pallars Jussà, i que es creïn l EAP i els
Serveis educatius del Pallars Sobirà.
5. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

FELICITACIÓ A L EQUIP CADET DE BÀSQUET I AL SEU ENTRENADOR
Exp. S-25/06
Atès que per primera vegada s ha organitzat a Sort i al Pallars Sobirà un equip de bàsquet de
categoria cadet per participar a la lliga territorial de Lleida, per al que s ha establert un programa
d entrenaments sota la direcció de l entrenador senyor Xavier Puy, 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. Transmetre la felicitació de l Ajuntament de Sort als integrants de l equip de bàsquet de
Sort de categoria cadet i al seu entrenador, senyor Xavier Puy, encoratjar-los a seguir
endavant amb aquest esport i desitjar-les-hi molts èxits en la competició, tot valorant la
seriositat en la pràctica de l esport per millorar les relacions socials, el desenvolupament
dels potencials de les persones i la continuïtat en la vetlla de les responsabilitats
compartides.
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.

TEXT REFÓS DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DE LA UA3-PERI
Exp. U-19/01, M-10/06
Atès que el parcel·lari del nucli antic ha estat variat per l aprovació definitiva del Projecte de
reparcel·lació de la Unitat d Actuació UA3 del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del nucli
antic de Sort, per la cessió de finques de l Incasol i per la urbanització del vial de nova obertura
anomenat carrer de Sant Ot, que cal inscriure al registre de la Propietat,
Atès que el traçat i característiques del referit carrer de Sant Ot estan definits al PERI del nucli
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antic de Sort, aprovat definitivament el 25 de novembre de 1995,
Vista la qualificació negativa del Registre de la Propietat a la immatriculació de l esmentat
Projecte de reparcel·lació de la UA3 del PERI per causa de defectes de forma a la fitxa de la
finca aportada núm. 1-l, a la que no consta el caràcter de bé patrimonial, i a la descripció del vial
públic del carrer de Sant Ot, com a finca aportada i finca resultant,
Atès que la publicació de l aprovació definitiva del referit Projecte es va produir al BOP núm. 10
de 21.1.2006,
Vist el que es disposa als articles 102, 120, 121 i 127 del Reglament del patrimoni dels ens
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d octubre, en relació amb la inscripció a l Inventari
municipal de béns del planejament urbanístic que pugui repercutir-hi i amb els requisits per a la
inscripció al Registre de la Propietat,
Vist el text refós del Projecte de reparcel·lació de la Unitat d Actuació UA3 del PERI del nucli
antic de Sort, al que s ha inclòs l apartat relatiu a la qualificació jurídica de la finca aportada 1-l a
la fitxa corresponent,
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. Donar d alta a l Inventari municipal de béns la següent finca:
- Carrer de Sant Ot. Epígraf 113/7/1. Bé de domini públic. Definit al Pla Especial de
Reforma Interior (PERI) del nucli antic de Sort. Descripció: Forma paral·lepipèdica
irregular, de 300 metres de llargada aproximada, 6 metres d amplada mitja, amb una
superfície aproximada de 1.800 m2. Origen: Carrer de Joaquim Sostres a l alçada del
núm. 17, parcel·la cadastral 6173001; Final: Carrer de les Escoles, a l alçada del núm. 8,
parcel·la cadastral 6276006. Limita al nord amb el carrer de les Escoles i la parcel·la
cadastral 6276006, a l oest amb la parcel·la cadastral 9173001 i finques adjudicades al
projecte de reparcel·lació de la UA3 del PERI del nucli antic de Sort, al sud i a l est amb
les finques adjudicades al projecte de reparcel·lació de la UA3 del PERI del nucli antic
de Sort.
2. Modificar la fitxa descriptiva de la finca aportada 1-l, que té caràcter patrimonial i és
sense edificació, per enderroc de l existent anteriorment.
3. Modificar la fitxa descriptiva de la finca aportada SOL PÚBLIC INICIAL, que tindrà la
següent descripció:
- A més del conjunt de finques inicials relacionades, formen part de la Unitat d Actuació
les superfícies corresponents al viari preexistent:
Carrer de Dalt, carrer del Forn, carrer de la Muralla, carrer del Castell i carrer de la
Costa. Béns de domini públic, amb una superfície de 514,22 m2 inclosa a l àmbit de
la Unitat d Actuació. Limita al Nord amb finques aportades 1-a, 1-c, 1-g, 2, 3-a, 3b, 4-b; a l Oest amb finques aportades 1-c, 1-e, 1-i, 1-d, 1-l, 3-a, 1-n i 4-a i amb
resta dels carrers de Dalt i del Forn no inclosos a l àmbit de la Unitat d Actuació; al
Sud amb finques aportades 1-l, 1-a, 4-a i prolongació del carrer de Dalt; i a l Est
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amb les finques aportades 1-g, 1-b, 1-h, 1-i, 1-j, 1-k, 1-l, 3-b, 1-m i 1-a, i antic
Castell dels Comtes de Pallars.
L esmentada superfície de terreny no consta immatriculada al Registre de la
Propietat per aplicació de l article 119.2 del reglament del Patrimoni dels Ens
Locals, aprovat per Reial Decret 336/1988, de 17 d octubre, que exonera de tal
requisit.
Així mateix, d acord amb allò exposat als punts 4t i 5è de l article 120, de criteris
dels projectes de reparcel·lació, del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol pel qual
s aprova el text refós de la Llei d urbanisme, l esmentada vialitat no computa com a
finca aportada amb aprofitament urbanístic.
4. Modificar la fitxa descriptiva de la finca resultant FINCA amb referència A, que tindrà
la següent descripció:
- Carrers de Sant Ot, de la Muralla i del Castell, definits al Pla Especial de Reforma
Interior (PERI) del nucli antic de Sort. Amb 774,17 m2 de superfície inclosa a l àmbit de
la Unitat d Actuació. Limita al nord amb el carrer de les Escoles i la parcel·la cadastral
6276006, a l oest amb la parcel·la cadastral 9173001 i finques adjudicades al projecte de
reparcel·lació de la UA3 del PERI del nucli antic de Sort, al sud i a l est amb les finques
adjudicades al projecte de reparcel·lació de la UA3 del PERI del nucli antic de Sort.
5. Trametre aquest acord al Registre de la Propietat de Sort, als efectes corresponents.
6. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

13 Informes de l Alcaldia

L Alcalde informa al Ple que s ha adjudicat recentment a l empresa Farré, de València d Àneu, i
Mitjana, de Tremp, el concurs de les obres de construcció d un Casal per a la gent gran, 1a fase, i
que l enderroc de l interior del Centre i les obres del Casal començaran properament..
L Alcalde informa al Ple que l empresa pública Gisa ha iniciat les obres d ampliació de la vorera
de la carretera C-13 entre l Estació d autobusos i la part ja eixamplada, mitjançant la construcció
d un voladís, estant ja en marxa la reforma dels serveis afectats per les obres.
L Alcalde informa al Ple que s ha adjudicat recentment a l empresa Constructora d Aro SL, de
Manresa, el concurs de les obres de rehabilitació del castell de Sort, 2a fase, i que està previst que
aviat s iniciïn les obres, que inclouen la restauració de la torre enderrocada de l angle nordest i la
construcció d espais museístics i d una plaça com a la part ja restaurada.
L Alcalde informa al Ple que s ha adjudicat recentment a l empresa Cisteró SA el concurs de les
obres de Condicionament de la 1a planta del CAP, que permetrà ubicar-hi noves consultes, els
serveis de Raigs X i de rehabilitació, espais per a la permanència de personal mèdic
permanent i de personal de transport sanitari urgent, i altres serveis. Estant previst que les
obres comencin properament.
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14 Precs i preguntes
El senyor Cases exposa que seria convenient d aixecar 3 plantes l edifici de l ampliació de la
Residència de jubilats al terreny cedit pel Patronat Casanovas-Sansa, esgotant l altura
edificable, amb el que l edifici donaria de més i resultaria un gran edifici amb usos sanitaris i
no només assistencials.
L Alcalde indica que l ampliació es fa d acord amb el projecte aprovat pel Departament de
Benestar i Família, per a la que existeix una dotació pressupostària d aproximadament 1 milió
d euros per a la construcció i els equipaments, i que de tota manera l emplaça per què proposi
al seu grup polític, Iniciativa per Catalunya Verds, que incorpori al seu programa per a les
properes Eleccions al Parlament de Catalunya la construcció d un Hospital a Sort.

Finalització
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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