ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

14 de setembre de 2007
de 2200 h a 2330 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-24/07
Ple 07/6

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 Colom Prió
Sra. Sílvia Prat Gallart
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 4
Arriba al punt 4

Arriba al punt 5

secretari

Excusa la seva absència
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó

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 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
02 Decrets de l'Alcaldia
03 Acords de la Junta de Govern
04 Relació de factures
05 Ratificació de convenis
06 Modificació puntual de les NNSSP per modificació d alineacions al C/ Dr. Pol
07 Estudi de Detall d alineacions i volums a Casa Picoi i Casa Forn de Pujalt
08 Estudi de Detall a l Hort de la Font de Montardit de Dalt
09 Projecte de parcel·lació de 2 finques a C/ Constitució - C/ St.Ot Camí dels Horts
10 Cessió d un terreny per a la Casa-caserna de la Guàrdia Civil al PP Torrentill
11 Aprovació prèvia de llicència d obres en SNU a Borda de Botja
12 Subhasta de parcel·les a Borda de Paisan
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13 Junta Rectora del Patronat de Llar d Infants i Consell de Participació de la Llar d Infants
14 Festes laborals locals per al 2008
15 Modificació d informacions errònies als navegadors GPS
16 Comissió sectorial d Immigració
17 Televisions privades al municipi
18 Assumptes de tràmit i administratius
19 Informes de l Alcaldia
20 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 16 de juny de 2007, que s'aprova per
unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia
Exp. G-8/07
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, adjuntats als regidors amb la convocatòria:
-63/07, de 10 de maig (Exp. S-54/05), que adjudica a l empresa Stem la 2a fase de redacció
del Projecte museològic-museogràfic per al nou Museu d Història Comtal del Pallars
-64/07, de 10 de maig (Exp. S-54/05), que adjudica a l empresa Misoc 42 la recerca i
documentació del Projecte museològic-museogràfic per al nou Museu d Història Comtal del
Pallars
-65/07, de 15 de maig (Exp. F-69/07), que aprova la sol·licitud al Dept. de Medi Ambient i
Habitatge d una subvenció per a l enllumenat exterior de Pujalt, Llessui i Sort
-66/07, de 16 de maig (Exp. O-32/07), que atorga llicència d obres a Guillem Olivo
Sanmiguel, per a la construcció d un habitatge unifamiliar aïllat al C/ del Forn, 6
-67/07, de 16 de maig (Exp. F-34/02), que aprova el certificat d obres 1 i únic de les
d Urbanització a Bressui, amb import de 55.808,27
-68/07, de 16 de maig (Exp. F-29/03), que aprova el certificat d obres 1 i únic de les de
Condicionament dels Estudis de Sorre, 1a fase, amb import de 35.891,97
-69/07, de 16 de maig (Exp. F-40/04), que aprova el certificat d obres 1 i únic de les de
Portada d aigua a Bressui, 2a fase, amb import de 65.052,96
-70/07, de 17 de maig (Exp. O-39/07), que ordena la suspensió de les obres sense llicència a
Plaça Major, núm. 2 i donar audiència
-71/07, de 17 de maig (Exp. C-9/07), que encarrega al Cos d Agents Forestals la captura de
gossos ensalvatgits al Barranc de Santa Anna
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-72/07, de 18 de maig (Exp. F-19/07), que autoritza el secretari de la Corporació a recollir
documents per a l Ajuntament a l OTG de Tremp
-73/07, de 18 de maig (Exp. O-13/07), que atorga llicència d obres a Margarita Gratacós
Ragazzi, per a reforma i canvi d ús com a habitatge al Paller de Nadal de Pujalt
-74/07, de 22 de maig (Exp. I-10/06), que autoritza al partit ERC a utilitzar el Cinema-teatre
per a un acte electoral
-75/07, de 22 de maig (Exp. I-10/06), que autoritza al partit IPS-PM a utilitzar el Cinemateatre per a un acte electoral
-76/07, de 22 de maig (Exp. I-10/06), que autoritza al partit CiU a utilitzar el Cinema-teatre
per a un acte electoral
-77/07, de 23 de maig (Exp. O-45/03), que atorga llicència d obres a Servitiana, per a
rehabilitar edifici d habitatges a Casa Moliner de la Bastida
-78/07, de 24 de maig (Exp. F-27/07), que sol·licita a l Institut Català de les Dones una
subvenció per al Pla de polítiques de dones 2007
-79/07, de 24 de maig (Exp. O-47/07), que atorga llicència d obres a Mariona Lloret
Capdevila, per a obra interior a C/ Dr. Muxí, 6, 1r 2a
-80/07, de 24 de maig (Exp. O-50/07), que atorga llicència d obres a Josep Solé Ros, per a
reforma de bany al C/ Estanys de Pallars, 9, 2n 3a
-81/07, de 25 de maig (Exp. O-55/06), que atorga llicència d obres a Luis M. Lozano
Ferrer, per a rehabilitar edifici a la Upla de Dalt d Olp
-820/07, de 25 de maig (Exp. O-44/07), que atorga llicència d obres a Ester Sibís Goset, per
a sanejar i pintar façana a Av. Comtes de Pallars, 43
-83/07, de 28 de maig (Exp. S-57/06), que autoritza a Txinpartetan la celebració del Festival
Pyrene 2007
-84/07, de 28 de maig (Exp. O-33/07), que atorga llicència d obres a Narcís Figueras Bas,
per a reforma interior de 3 habitatges a Casa Castell i Pallisa de Carcanyol d Enviny
-85/07, de 28 de maig (Exp. A-19/07.1), que atorga llicència d activitat a Sprint Ciclo Club
Pobla, per a la 8a Marxa cicloturista internacional per vies urbanes de Sort
-86/07, de 30 de maig (Exp. U-18/05), que atorga llicència de divisió horitzontal a Magí
Cases Tomàs, per a 12 entitats i elements comuns a C/ Dr. Pol, 35
-87/07, d 1 de juny (Exp. O-52/07), que atorga llicència d obres a Josep Batllés Isus, per a
desplaçar línia de baixa tensió a Paller de Mestrejaume d Enviny
-88/07, de 4 de juny (Exp. O-54/07), que atorga llicència d obres a Endesa, per a instal·lar
línia subterrània de BT al C/ Estanys de Pallars, 5
-89/07, de 10 de juny (Exp. U-5/07), que atorga llicència de divisió horitzontal a Emili
Gómez Casanovas, per a 4 entitats i elements comuns a C/ Major, 64
-90/07, de 14 de juny (Exp. A-16/07.2), que autoritza a Escalalarre Rock Cafè SL, per a una
actuació musical el 14.6.2007
-91/07, de 14 de juny (Exp. A-25/05), que atorga llicència d activitat a Saparra SCP, per a
un taller de pintura i restauració al Polígon industrial, nau B20 (28)
-92/07, de 15 de juny (Exp. F-42/05), que aprova la relació de factures de l actuació
Urbanització de carrers de Montardit de Baix, 19.776,30
-93/07, de 15 de juny (Exp. F-42/05), que aprova la relació de factures de l actuació
Urbanització de carrers d Altron, 22.373,58
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-94/07, de 15 de juny (Exp. F-21/04), que aprova la relació de factures de l actuació
Millores al Cementiri de Bressui, 8.693,04
-95/07, de 15 de juny (Exp. O-21/04), que aprova la relació de factures de l actuació
Reparacions als carrers de Llarvén, 8.824,00
-96/07, de 18 de juny (Exp. G-19/07), que ordena instruir l expedient de constitució dels
Grups polítics municipals, de la Junta de Govern i de les Comissions informatives
-97/07, de 18 de juny (Exp. A-16/07.3), que autoritza als veïns d Edifici Claudino, per a fer
una revetlla popular i foguera de Sant Joan el 23.6.2007
-98/07, de 18 de juny (Exp. O-10/99), que atorga llicència d obres a Conxita Baqueró Pol,
per a reforma d edifici unifamiliar a l Era de Peret d Altron
-99/07, de 18 de juny (Exp. G-19/07), que nomena 3 Tinents d Alcalde, amb durada,
vigència i les atribucions que se ls delega
-100/07, de 18 de juny (Exp. G-19/07), constitueix la Junta de Govern, en nomena els
membres i les atribucions que li delega
-101/07, de 18 de juny (Exp. F-55/06), que aprova la relació de factures de l actuació Noves
tecnologies implementació 2006
-102/07, de 21 de juny (Exp. O-31/07), que atorga llicència d obres al Dept. d Educació,
per a instal·lar un edifici prefabricat al CEIP, C/ Escoles, s/n
-103/07, de 21 de juny (Exp. A-16/07.3), que autoritza als veïns de Seurí, per a encendre
una foguera de Sant Joan el 23.6.2007
-104/07, de 21 de juny (Exp. C-2/07.4), que autoritza l ampliació de l horari de tancament
del Cherokee Bar els 22 i 23 de juny, vetlles de Sant Joan
-105/07, de 21 de juny (Exp. C-2/07.5), que autoritza l ampliació de l horari de tancament
del Bar La Lluna els 22 i 23 de juny, vetlles de Sant Joan
-106/07, de 22 de juny (Exp. A-16/07.3), que autoritza a MTX Espectacles d Aventura SL,
per a fer una revetlla de Sant Joan el 24.6.2007 i les condicions imposades
-107/07, de 23 de juny (Exp. A-16/07.3), que autoritza als veïns de Montardit de Baix, per a
encendre una foguera de Sant Joan el 23.6.2007
-108/07, de 25 de juny (Exp. F-28/03), que aprova el certificat d obres 2 de les de
Construcció de la Biblioteca municipal, amb import de 163.942,78
-109/07, de 29 de juny (Exp. C-2/07.9), que autoritza l ampliació de l horari de tancament
de l Escalalrre Rock Cafè el 30 de juny, per una actuació musical
-110/07, de 2 de juliol (Exp. O-51/07), que atorga llicència d obres a Anna Nogueira
Miralpeix, per a l elevació de la coberta d un edifici a Plaça Major, 2
-111/07, de 4 de juliol (Exp. O-21/07), que atorga llicència d obres a Montserrat Rocafort
Armengou, per a reformar un bany a Ptge. Santa Anna, 2
-112/07, de 4 de juliol (Exp. O-57/07), que atorga llicència d obres a Antoni Tarragona, per
a rehabilitat la coberta d un edifici a Casa Bolunya de Seurí
-113/07, de 5 de juliol (Exp. O-104/06), que atorga llicència d obres a Lluís Capdevila
Sabaté, per a reformar un bany a Av. Comtes de Pallars, 17
-114/07, de 6 de juliol (Exp. O-98/06), que atorga llicència d obres a Miriam Messegué
Cunill, per a construir un habitatge unifamiliar a Urbanització Borda d Arnaldo, 25
-115/07, de 9 de juliol (Exp. O-34/07), que atorga llicència d obres a Arsa Sort SL, per a
construir un edifici amb 20 apartaments a Av. Generalitat, 19

4

PLE 2007-06 = 14 setembre 2007

-116/07, de 9 de juliol (Exp. A-15/07), que atorga llicència d activitat a Arsa Sort SL, per a
20 apartaments turístics, botiga tast i gimnàs-spa a Av. Generalitat, 19
-117/07, de 9 de juliol (Exp. U-16/06), que ratifica la delegació implícita al Ple de
l aprovació inicial de l Estudi de Detall a l Hort de la Font de Montardit de Dalt
-118/07, de 9 de juliol (Exp. F-35/07), que sol·licita al Consorci Administració Oberta de
Catalunya un ajut de 60.552,00 per a Millora dels serveis als ciutadans
-119/07, de 10 de juliol (Exp. F-57/06), que aprova el Pla de seguretat i salut de la
Construcció d una piscina coberta a Sort i designa coordinador
-120/07, d 11 de juliol (Exp. O-66/07), que atorga llicència d obres al Consell Comarcal,
per a connexió de clavegueram i telèfon a Camí de la Cabanera, 2
-121/07, de 13 de juliol (Exp. O-61/07), que atorga llicència d obres a Manuel Solana
Negre, per a fer una obertura a Cobert i era de Guillem de Llessui
-122/07, de 13 de juliol (Exp. F-31/07), que prova la memòria valorada de Millora del Camí
de l Hostal Nou, per 30.000,00 , i sol·licitar un ajut al Dept. MAH
-123/07, de 17 de juliol (Exp. O-53/07), que atorga llicència d obres a Jordi Bosch Planas,
per a alçar una paret mitgera a Casa Bosch d Altron
-124/07, de 20 de juliol (Exp. F-53/04), que aprova el certificat d obres 1 i únic de les de
Portada d aigua potable a Sorre, amb import de 232.024,08
-125/07, de 20 de juliol (Exp. U-127), que atorga llicència de parcel·lació a Manuel
Ramoneda i Rosa Obiols per segregació a Tros de Casa o Planells, de Bressui
-126/07, de 20 de juliol (Exp. A-21/07), que atorga llicència d activitat a Sílvia Valls
Vulien, per a comerç i taller de confecció a Plaça Major, 5
-127/07, de 23 de juliol (Exp. C-2/07.4), que autoritza l ampliació de l horari de tancament
del Cherokee Bar el dies de la Festa Major
-128/07, de 23 de juliol (Exp. C-2/07.5), que autoritza l ampliació de l horari de tancament
del Bar La Lluna el dies de la Festa Major
-129/07, de 23 de juliol (Exp. O-122/05), que atorga llicència d obres a Àngel Salada Roca,
per a rehabilitar un habitatge a Casa Samion de Seurí
-130/07, de 24 de juliol (Exp. A-15/05), que atorga llicència d activitat a Extrans Salvadó
SL, per a magatzem, exposició, venda i lloguer de vehicles a Nau B-11 del Polígon
Industrial
-131/07, de 24 de juliol (Exp. A-16/05), que atorga llicència d activitat a Sebastià Sánchez,
per a magatzem i exposició de materials de construcció a Nau A-6 del Polígon Industrial
-132/07, de 24 de juliol (Exp. A-17/05), que atorga llicència d activitat a Serveis
Publicitaris del Pirineu SL, per a magatzem i taller d arts gràfiques a Nau B-9 del Polígon
Industrial
-133/07, de 24 de juliol (Exp. A-18/05), que atorga llicència d activitat a Josep Rabasa
Arajol, per a magatzem de vehicles a Nau B-13 del Polígon Industrial
-134/07, de 24 de juliol (Exp. A-19/05), que atorga llicència d activitat a Sefocat SLU, per a
magatzem de productes forestals a Nau B-16 del Polígon Industrial
-135/07, de 24 de juliol (Exp. A-21/05), que atorga llicència d activitat a Jaume Areny SL,
per a magatzem de begudes i aliments a Naus B-14 i B-15 del Polígon Industrial
-136/07, de 24 de juliol (Exp. A-26/05), que atorga llicència d activitat a Obres Escur SL,
per a magatzem de materials d obres a Naus B-7 i B-8 del Polígon Industrial
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-137/07, de 24 de juliol (Exp. A-56/05), que atorga llicència d activitat a Careli SL, per a
taller de fusteria a Nau B-17 del Polígon Industrial
-138/07, de 26 de juliol (Exp. A-7/07), que autoritza l ocupació de via pública a Cristina
Riu, per a venda d artesania al Pontet del Riuet els caps de setmana d agost
-139/07, de 26 de juliol (Exp. C-2/07.2), que autoritza una terrassa musical a la carretera
LV-5223 i imposa condicions
-140/07, de 26 de juliol de 24 de juliol (Exp. M-9/03), que ordena inscriure a l Inventari de
Béns la finca Forn de Gis, c/ Joaquim Sostres, 9, Ref. Cadastral 6474007
-141/07, de 26 de juliol (Exp. O-62/07), que atorga llicència d obres a Montse Ramoneda
Obiols, per a construir 2 habitatges unifamiliars adossats a Casa Ramoneda de Bressui
-142/07, de 27 de juliol (Exp. F-60/06), que aprova el certificat d obres 1 i únic de les de
Condicionament de l Escorxador municipal, amb import de 9.500,40
-143/07, de 30 de juliol (Exp. O-60/07), que atorga llicència d obres a Roger Casabayó, per
a rehabilitar un habitatge unifamiliar a Casa Chauchí de Llessui
-144/07, de 3 d agost (Exp. F-12/07), que adjudica a Nom Comunicació el Projecte
museogràfic del nou Museu de les Papallones de Catalunya a Pujalt, amb import 22.500,00
-145/07, de 6 d agost (Exp. O-45/07), que atorga llicència d obres a Alert Rafel SL, per a
aïllament acústic d un despatx al C/ Major, 32
-146/07, de 7 d agost (Exp. O-64/02), que ordena la suspensió d obres a Paller de Sansa
d Altron, article 197 del DL 1/2005
-147/07, de 9 d agost (Exp. O-76/07), que atorga llicència d obres a Prental Invest SL, per a
rehabilitar i ampliar habitatge a Casa Tarré de Sorre
-148/07, de 13 d agost (Exp. O-79/04), que atorga llicència de primera ocupació a Sanpo
Cardós SL, a Casa Campà Vella de la Bastida
-149/07, de 13 d agost (Exp. M-7/07), que reconeix els drets de consum elèctric als antics
empleats de la Central amb el nou sistema de factura a Fecsa-Endesa
-150/07, de 13 d agost (Exp. O-49/07), que atorga llicència d obres a Cooperativa del
Pallars SCCL, per a construir una nau de vedells a Finca Casovall, Montardit de Baix
-151/07, de 13 d agost (Exp. A-36/07), que atorga llicència d activitat a Cooperativa del
Pallars SCCL, per a engreix semiintensiu de vedells a Finca Casovall, Montardit de Baix
-152/07, de 14 d agost (Exp. O-83/07), que atorga llicència d obres a Concepció Nus
Vilanova, per a substitució parcial de coberta a Paller de Casa Tragó, de Sorre
-153/07, de 21 d agost (Exp. A-30/07), que atorga llicència d activitat a Redzhed
Myumyum Beysim, per a traspàs de bar al C/ Castell, 22, abans Exp. A-53/06
-154/07, de 21 d agost (Exp. O-39/06), que atorga el canvi de nom de llicència d obres a
Hort de Mossèn Joan SL, al C/ Bonaventura Terrado, 9, abans Dolç Pa Pallars SL
-155/07, de 22 d agost (Exp. O-65/07), que atorga llicència d obres a Anna Andreva
Baqueró, per a condicionament de local al C/ Dr. Pol, 44
-156/07, de 23 d agost (Exp. A-32/07), que atorga llicència d activitat a Anna Andreva
Baqueró, per a ampliació de supermercat al C/ Dr. Pol, 44
-157/07, de 23 d agost (Exp. O-84/07), que atorga llicència d obres a Joan Montaña Lleset,
per a rehabilitar la planta baixa de Casa Mateu, d Altron
-158/07, de 23 d agost (Exp. O-85/07), que atorga llicència d obres a Susanna González
López, per a enderroc d edifici a Casa Janeta, de Llessui
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-159/07, de 24 d agost (Exp. F-30/05), que aprova el certificat d obres 1 i únic de les de
Millora de la portada d aigua i dipòsit a Olp, amb import de 147.501,50
-160/07, de 27 d agost (Exp. O-55/07), que atorga llicència d obres a Francisco Arnau
Capdevila, per a enderrocar un envà a Av. Diputació, 20
-161/07, de 28 d agost (Exp. O-68/07), que atorga llicència d obres a Joan Jabalquinto
Rojas, per a modificar el projecte de la llicència Exp. O-130/04 a Casa Espuiet, de Pujalt
-162/07, de 31 d agost (Exp. S-46/07), que accepta la delegació del matrimoni civil entre
César Andrés Zamora Moreira i Deisy Vaca Justiniano
-163/07, de 7 de setembre (Exp. O-86/07), que atorga llicència d obres a Margarita Senallé
Vidal, per a reforma de jardí a Xalet Campaneta, de la Bastida
-164/07, de 7 de setembre (Exp. O-87/07), que atorga llicència d obres a Antoni i Anna M.
Prats Isus, per a enderrocar l edifici del Paller de Casa Farré de Llessui
-165/07, de 7 de setembre (Exp. A-8/07), que autoritza l ocupació de via pública a Cristina
Riu, per a venda d artesania al Pontet del Riuet el pont de l 11 de setembre
-166/07, de 12 de setembre (Exp. O-88/07), que atorga llicència d obres a Antonio Garcia
Jiménez, per a reforma de bany al C/ Lluís Companys, 3, 3r 4a
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 63/07 a 166/07, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació, núm. 63/07, 64/07, 140/07. 144/07 i 149/07.

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 19 de juny de 2007, extraordinària de constitució
Es declara constituïda la Junta de Govern sorgida de les Eleccions municipals de 27 de
maig de 2007

Junta de Govern de 22 de juny de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es fan puntualitzacions a l adjudicació d obres de Reforma de l Escorxador, 1a fase, a
Mecanova, i notificar-les a la Diputació.
S adjudica directament a Xavier Gasol Turias la redacció del Projecte de museografia
del Museu de les Papallones de Catalunya, per 22.500,00 .
Es sol·licita als Depts. de Cultura, d Innovació, Universitats i Empresa, i de Política
Territorial i Obres Públiques, Diputació i Consell ajuts pel Festival Pyrene 07.
S aprova el Projecte Itinerari Literari per la Vall d Àssua, per 51.000,00 , executar-lo
per administració i sol·licitar un ajut al Dept. d Innovació, Universitats i Empresa.
7
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Junta de Govern de 3 d agost de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S adjudica definitivament la parcel·la D-3 de Borda de Paisan a la proposada per la
Mesa de contractació de la subhasta, per 133.400,00 .
S adjudica directament a Bansabadell Renting SL el rènting d una màquina fregadora
per al Pavelló d Esports, amb quotes mensuals de 200,76 , inclosa assegurança.
S adjudiquen directament a Tallers Germans Pecquerie SCP les obres Subministrament i
muntatge de nova instal·lació de fred a 3 cambres de l Escorxador.
Es sol·licita a la Direcció Gral. d Acció Cívica un ajut de 133.000,00 per a la
construcció d un nou Casal de Gent Gran.

En aquest punt s incorporen al Ple els senyors E. Faurat i Anglada
04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2007/2, amb un import total de 319.543,61 ,
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 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2007/2.

En aquest punt s incorpora al Ple la senyora Prat

05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
ENDESA DISTRIBUSIÓN ELÈCTRICA SL * CESSIÓ DE MATERIAL HISTÒRIC
Exp. M-9/05 * Conveni 27/2007
Vist el conveni signat amb el senyor Robert Alàs Freixes, Cap d explotació de la zona de Lleida
d Endesa Distribución Eléctrica SL en nom de l esmentada empresa, mitjançant el qual es
formalitza la cessió en dipòsit a l Ajuntament de 16 aparells catalogats com arqueologia
industrial del Fons Històric d Endesa i els mutus compromisos,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
8
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1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l empresa Endesa
Distribución Eléctrica SL per formalitzar la cessió en dipòsit a l Ajuntament de 16
aparells catalogats com arqueologia industrial del Fons Històric d Endesa.
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 * FINANÇAMENT D OBRES A L ESCORXADOR
Exp. M-1/07 * Conveni 31/2007
Vista l Addenda al conveni signat el 14.3.2007 amb el Consell Comarcal, Addenda signada
amb el senyor Àngel Guiu Abella, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en nom
del Consell, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per al finançament de part
de les obres de reforma i adaptació a la normativa vigent de l Escorxador de 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 de l Addenda al conveni signat el 14.3.2007 amb el Consell
Comarcal, per a la formalització del finançament de part de les obres de reforma i
adaptació a la normativa vigent de l Escorxador 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.

DEPARTAMENT DE SALUT / CATSALUT * FINANÇAMENT 1a PLANTA CAP
Exp. S-35/03 * Conveni 32/2007
Vista l Addenda al conveni signat el 18.10.2006 amb el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya i el Servei Català de la Salut (CatSalut), Addenda signada amb l Hble. senyora
Marina Geli Fàbrega, consellera de Salut en nom del Departament, i amb el senyor Josep M.
Sabaté Guasch, director del CatSalut en nom del CatSalut, mitjançant el qual es formalitzen els
mutus compromisos per al finançament de les obres d ampliació del CAP de 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 de l Addenda al conveni signat el 18.10.2006 amb el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Servei Català de la Salut (CatSalut), per a la
formalització del finançament de les obres d ampliació del CAP 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
9
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del qual s adjunta a la present acta.

NEGRE ARNAU, TERESA * CESSIÓ DE TERRENY PER GUARDACONTENIDORS
Exp. M-15/07 * Conveni 33/2007
Vista el conveni signat el 27.8.2007 amb la senyora Teresa Negre Arnau mitjançant el qual es
formalitza la cessió d una porció de terreny per a la implantació d un guardacontenidors a
Seurí,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat amb la senyora Teresa Negre Arnau per
formalitzar la cessió d una porció de terreny per a la implantació d un
guardacontenidors a Seurí.
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.

BARBAL RODOREDA, M. TERESA * CESSIÓ DE PECES D AVIÓ DE LA II G.M.
Exp. S-22/04 * Conveni 36/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb la senyora Maria Teresa Barbal Rodoreda per
formalitzar la cessió de 3 peces de l avió alemany estavellat la nit del 24 al 25 de març de 1944
al paratge de la Font de Cabristà, de la Muntanya d Enviny,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 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 Maria Teresa Barbal Rodoreda per a la cessió de 3 peces d un avió alemany de
la II Guerra Mundial.
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.

BARBAL ESPOT, PERE * CESSIÓ DE PECES D AVIÓ DE LA II G.M.
Exp. S-22/04 * Conveni 37/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Pere Barbal Espot per formalitzar la cessió
d una peça de l avió alemany estavellat la nit del 24 al 25 de març de 1944 al paratge de la Font
de Cabristà, de la Muntanya d Enviny,
10
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 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 Pere Barbal Espot per formalitzar la cessió d una peça d un avió alemany de la II
Guerra Mundial.
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.

ESCALES ESPOT, JOAQUIM * CESSIÓ DE PECES D AVIÓ DE LA II G.M.
Exp. S-22/04 * Conveni 38/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Joaquim Escales Espot per formalitzar la
cessió de 4 peces de l avió alemany estavellat la nit del 24 al 25 de març de 1944 al paratge de
la Font de Cabristà, de la Muntanya d Enviny,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 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 Joaquim Escales Espot per a la cessió de 4 peces d un avió alemany de la II
Guerra Mundial.
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 / NÉSTOR CAIZAGUANO * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-15/07 * Conveni 39/2007
Vist el conveni signat el 3.7.2007 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES de
Sort en nom de l IES, i Néstor Caizaguano, alumne de l IES, per formalitzar la realització de
formació pràctica en centres de treball a les oficines municipals,
Amb els vots a favor dels 10 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
Néstor Caizaguano 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.
11
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IES / CHRISTIAN CONTEL * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-15/07 * Conveni 40/2007
Vist el conveni signat el 3.7.2007 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES de
Sort en nom de l IES, i Chrstian Contel García, alumne de l IES, per formalitzar la realització
de formació pràctica en centres de treball al Poliesportiu,
Amb els vots a favor dels 10 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 el
senyor Chrstian Contel García 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 / NICOLÀS RODRÍGUEZ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-15/07 * Conveni 41/2007
Vist el conveni signat el 3.7.2007 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES de
Sort en nom de l IES, i Nicolàs Rodríguez Fonollosa, alumne de l IES, per formalitzar la
realització de formació pràctica en centres de treball al Poliesportiu,
Amb els vots a favor dels 10 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 el
senyor Nicolàs Rodríguez Fonollosa 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 / NÚRIA FARRÉ MONTANÉ * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-15/07 * Conveni 42/2007
Vist el conveni signat el 3.7.2007 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES de
Sort en nom de l IES, i Núria Farré Montané, alumne de l IES, per formalitzar la realització de
formació pràctica en centres de treball a la Llar d infants,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
12
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ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort, l IES de Sort i la
senyora Núria Farré Montané per a la formació pràctica d aquesta 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 / CRISTINA PRIÓ ROS * FORMACIÓ PRÀCTICA D ESTUDIANTS
Exp. I-15/07 * Conveni 43/2007
Vist el conveni signat el 3.7.2007 amb els senyors Joan Carles Farré Casal, director de l IES de
Sort en nom de l IES, i Cristina Prió Ros, alumne de l IES, per formalitzar la realització de
formació pràctica en centres de treball a la Llar d infants,
Amb els vots a favor dels 10 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 la
senyora Cristina Prió Ros per a la formació pràctica d aquesta 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.

ISUS, CARME / GARCIA, JOSEP * ADDENDA A CONVENI 38/2003
Exp. U-19/01 * Conveni 44/2007
Vist l esborrany d Addenda al conveni signat el 3.9.2003 amb els senyors Carmen Isus Borrut i
Josep Garcia Isus, Addenda a signar amb els mateixos expressats senyors mitjançant la qual es
concreten diversos aspectes relatius a la construcció amb caràcter temporal d un edifici
prefabricat d ensenyament,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura de l Addenda al conveni signat el 3.9.2003 amb els senyors
Carmen Isus Borrut i Josep Garcia Isus per concretar diversos aspectes relatius a la
construcció amb caràcter temporal d un edifici prefabricat d ensenyament.
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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ASS.VACA BRUNA / ASS.XISQUETA / COOPERATIVA * SALA ESPECEJAMENT
Exp. E-19/07 * Conveni 45/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb l Associació de la Vaca Bruna, l Associació de
l Ovella Xisqueta i la Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars, mitjançant el qual es
formalitzes els mutus compromisos per a la redacció de l avantprojecte de la construcció d una
sala d especejament de carn,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura d un conveni amb l Associació de la Vaca Bruna, l Associació de
l Ovella Xisqueta i la Cooperativa Agrària i Ramadera del Pallars per a la redacció de
l avantprojecte de la construcció d una sala d especejament de carn.
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 per modificació d alineacions al C/ Dr. Pol
Exp. U-14/07
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort per a la modificació puntual d alineacions al C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 3, redactat per
l arquitecta Elisabet Claró Tolsau per encàrrec de l empresa Posan Cardós 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,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 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 per a la modificació puntual d alineacions al C/
Dr. Carles Pol i Aleu, 3.
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.
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07 Estudi de Detall d alineacions i volums a Casa Picoi i Casa Forn de Pujalt
Exp. U-9/07
Atès que el document d Estudi de detall d alineacions i volums de Casa Picoi i Casa Forn, del
nucli de Pujalt, redactat per l arquitecte Joel Torras Casas per encàrrec de l empresa PromRialp
SL, ha estat aprovat inicialment pel Ple de l Ajuntament de Sort en sessió de 10 de maig de
2007,
Atès que l Edicte d exposició pública de l aprovació del referit document va ser publicat al
tauler d anuncis oficials de l Ajuntament el 17 de maig de 2007 i al BOP núm. 77 de 10 de
maig de 2007 durant el termini d un mes,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar definitivament el document d Estudi de detall d alineacions i volums de Casa
Picoi i Casa Forn, del nucli de Pujalt.
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al seu coneixement.
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 Estudi de Detall a l Hort de la Font de Montardit de Dalt
Exp. U-16/06
Atès que el document d Estudi de Detall d ocupació i volumetria a l Hort de la Font de
Montardit de Dalt, redactat per l arquitecta senyora Glòria Cervós Prilló per encàrrec del senyor
Josep Jové, ha estat aprovat pel Ple de la Corporació municipal inicialment en sessió de 9 de
febrer de 2007 i definitivament en sessió de 10 de maig de 2007, després de la tramitació
reglamentària,
Vist l acord de la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida de 5 de juliol de 2007, en el que
s ajorna el seu assabentat fins a la presentació d un text refós del referit Estudi de Detall amb
l estudi d ocupacions i alçades de les edificacions de l entorn i especialment de les edificacions
confrontants,
Vist el Text refós del document d Estudi de Detall d ocupació i volumetria a l Hort de la Font
de Montardit de Dalt, redactat per l arquitecta senyora Glòria Cervós Prilló,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
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Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document de Text refós de l Estudi de Detall d ocupació i volumetria a
l Hort de la Font de Montardit de Dalt.
2. Trametre el Text refós aprovat a la Comissió d Urbanisme de Lleida.
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 Projecte de parcel·lació de 2 finques a C/ Constitució - C/ St.Ot Camí dels Horts
Exp. U-10/07
Vist el Projecte de parcel·lació de les finques registrals 4.529 i 1.040, situades al carrer
Constitució, carrer Sant Ot i camí dels Horts, de Sort, redactat per Garcia-Ruiz Arquitectes
Associats per encàrrec de l empresa Promocions Cisplà SL, en el que consten les descripcions
de les finques inicials i de les resultants, de les quals una s adjudica a l Ajuntament de Sort en
concepte de Sistema viari,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme, d informar favorablement
l atorgament de la llicència de parcel·lació, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Projecte de parcel·lació de les finques registrals 4.529 i 1.040, situades al
carrer Constitució, carrer Sant Ot i camí dels Horts, de Sort.
2. Acceptar la cessió de la finca designada 5.2, de 187,00 m2 de superfície, de cessió de
vialitat en concepte de Sistema viari (clau A de les Normes subsidiàries de
planejament municipal 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.

10 Cessió d un terreny per a la Casa-caserna de la Guàrdia Civil al PP Torrentill
Exp. M-9/03.2
Atès que l Ajuntament de Sort va aprovar la cessió a la Direcció General de la Guàrdia Civil
d una porció de 2.655,76 m2 de superfície de la finca anomenada Peralada amb la finalitat de
construir-hi una Casa-caserna, d acord amb els termes de l Acord de col·laboració signat el 19
de març de 2001 amb el Ministeri de l Interior,
Atès que l esmentat terreny està afectat del risc d inundabilitat, per la qual cosa els
corresponents instruments urbanístics s han modificat per preveure la construcció de la Casacaserna en un indret no inundable i amb classificació de Sistema d equipaments,
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Vist el document tècnic de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort al sector PP1 Torrentill, al qual es preveu una parcel·la de 1.709,00 m2 de
superfície classificada de Sistema d equipaments, destinada a la construcció de la nova Casacaserna de la Guàrdia Civil,
Vista l addenda a l Acord de col·laboració de 19 de març de 2001, signada el 24 de juliol de
2007 amb la Gerència d Infraestructures i Equipaments de la Seguretat de l Estat del Ministeri
de l Interior, mitjançant la qual s acorda la cessió del nou terreny, que es considera adequat per
a la finalitat prevista,
Vista la normativa vigent en matèria de cessions patrimonials, vistos els informes tècnics i
jurídics del nou terreny a cedir i la resta de documents que consten a l expedient, i atesa la
proposta de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment la cessió a la Gerència d Infraestructures i Equipaments de la
Seguretat de l Estat de la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil del
Ministeri de l Interior, en els termes previstos als article s 49 i 50 del Decret
336/1988, de 17 d octubre, pel qual s aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, d un terreny de 1.709,00 m2 de superfície total, que corresponen a una porció
de 1.340,00 m2 de la finca anomenada Peralada i una porció de 369,00 m2 de la
finca anomenada Forn de Gis, totes dos situades al carrer de Joaquim Sostres, núm.
9, de Sort, amb referències cadastrals respectivament 6074005CG4967S0001ZO i
6474007CG4967S001HO.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 30 dies, 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 aquest acord.

11 Aprovació prèvia de llicència d obres en SNU a Borda de Botja
Exp. U-1/07.2
Vist el document d Estudi previ de rehabilitació d habitatge unifamiliar al conjunt
residencial/rural Borda de Botja, terme municipal de Sort, redactat per l arquitecte Joel Torras
Casas per encàrrec de Sònia Gasia Ros,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme, que indica que es tracta d un
habitatge datat del 1918, i per tant anterior a l entrada en vigor de la primera Llei d urbanisme
l any 1955, i que l objecte de la llicència és la d assolir les condicions d habitabilitat que es
prescriuen a la disposició transitòria Sisena.1.b) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s aprova el Reglament de la Llei d urbanisme, és a dir una construcció preeexistent en sòl no
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urbanitzable destinada a habitatge implantat legalment i, per tant, l autorització que s atorgui
restarà subjecta al règim de disconformitat que estableixen els articles 102.4 de la Llei
d urbanisme i 119.2 del dit Reglament, sense perjudici que, en el futur, el conjunt d edificacions
que formen Borda de Botja s incloguin en el pertinent catàleg, per tot el que es proposa
informar favorablement la sol·licitud, sotmetre-la al tràmit d exposició al públic durant el
termini de 20 dies i sol·licitar simultàniament l informe de la Comissió territorial d urbanisme
de Lleida,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Informar favorablement l Estudi previ de rehabilitació d habitatge unifamiliar al
conjunt residencial/rural Borda de Botja.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 20 dies, a
l efecte de presentació d al·legacions.
3. Sol·licitar simultàniament l informe de la Comissió territorial d urbanisme de Lleida en
relació a les obres sol·licitades.
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.

12 Subhasta de parcel·les a Borda de Paisan
Exp. M-11/07
Vist el Plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir l alienació pel sistema
de subhasta de la parcel·la 8-2 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 10 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 la parcel·la 8-2 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 la parcel·la, 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.
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4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

13 Junta Rectora del Patronat de Llar d Infants i Consell Participació Llar d Infants
Exp. S-35/07.4
Atesa la proposta de la Comissió informativa d ensenyament de constituir el Consell de
Participació de la Llar d Infants, d acord amb el que es disposa a l article 18 del Decret
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l educació infantil i els requisits
dels centres, i designar la senyora Rosa Anglada com a representant de l Ajuntament,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d ensenyament de designar els vocals de la Junta
Rectora del Patronal municipal de la Llar d infants, d acord amb el que es disposa als Estatuts
del Patronat, 3 en representació de l Ajuntament, els senyors Rosa Anglada, Llàtzer Sibís i
Marc Faurat, i 3 en representació dels pares i mares d alumnes, els senyors Xavier Canut, David
Rañé i Sílvia Casat, a més de l Alcalde com a President nat,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Constituir el Consell de Participació de la Llar d Infants municipal de Sort.
2. Designar la senyora Rosa Anglada Bespin com a representant de l Ajuntament al
Consell de Participació de la Llar d Infants.
3. Designar els senyors Rosa Anglada, Llàtzer Sibís i Marc Faurat com a vocals de la
Junta Rectora del Patronal municipal de la Llar d infants en representació de
l Ajuntament, i els senyors Xavier Canut, David Rañé i Sílvia Casat com a vocals
de la Junta Rectora del Patronal municipal de la Llar d infants en representació dels
pares i mares d alumnes.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

14 Festes laborals locals per al 2008
Exp. S-39/07
Vista l'Ordre TRE/197/2007, de 28 de maig de 2007, del Conseller de Treball de la Generalitat,
per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l any 2008, que disposa que el
Conseller fixarà dues festes locals a proposta dels municipis respectius,
Atesa la proposta d acord de la Comissió informativa de governació,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
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1. Proposar al Conseller de Treball la fixació com a festes locals per a 2007 a tot el
municipi de Sort dels següents dies:
5 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.

15 Modificació d informacions errònies als navegadors GPS
Exp. E-8/07
Atès que diversos veïns i persones interessades han comunicat a l Ajuntament l existència Dels
següents errors als navegadors per GPS:
Els topònims de Pujalt i de Montardit de Baix, nuclis agregats del municipi de Sort,
apareixen amb una altra grafia i no són trobats pels usuaris que introdueixen el nom
correcte.
El tram de la nova variant d Isona a la carretera C-1412b, entre els punts quilomètrics
40,400 i 48,640, que constitueix la via d entrada al Pallars Sobirà més utilitzada des de
Barcelona, no apareix encara reflectit, per la qual cosa els usuaris poden tenir dubtes
sobre la ruta correcta.
Atès que la pràctica totalitat dels navegadors per GPS utilitzen la cartografia navegable
subministrada per dos únics proveïdors, Navtech i Teleatlas, i aquests utilitzen la cartografia del
Consell Superior Geogràfic del Ministeri de Foment,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de Noves Tecnologies i vista la documentació que
consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Requerir al Consell Superior Geogràfic del Ministeri de Foment i a les empreses
Navtech i Teleatlas, subministradores de cartografia navegable per a navegadors per
GPS, la correcció dels següents errors:
Dada errònia
Dada correcta
- Pujal
PUJALT
- Ribera de Montardit MONTARDIT DE BAIX
- Traçat antic de la C-1412b NOU TRAÇAT DE LA C-1412b
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

16 Comissió sectorial d Immigració
Exp. G-25/07
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Atesa la proposta de la Comissió informativa de benestar social de crear una Comissió sectorial
d immigració, d acord amb el que es disposa als articles 130 i 131 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s aprova el Reglament d organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals, per tractar els problemes relatius a les persones immigrades del
municipi de Sort, a la seva integració al teixit social i a la millor convivència ciutadana,
analitzar la situació existent i proposant solucions i actuacions, sota la presidència de la regidora
delegada de l àrea de benestar social, senyora Immaculada Gallardo Barceló, i formada per 2
regidors del Grup municipal de CiU, senyors Agustí López i Pla i Rosa Anglada Bespin, i
regidor del Grup municipal d ERC, senyor Marc Faurat Rafel, 1 regidor del Grup municipal
d IPS-PM, senyor José Luis Meneses González, i el tècnic d immigració del Consell Comarcal
del Pallars Sobirà, prèvia autorització d aquest,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Constituir la Comissió sectorial d immigració en el si de l Ajuntament de Sort, com
a consell sectorial per tractar els problemes relatius a les persones immigrades del
municipi de Sort.
2. Designar com a Presidenta de la Comissió la senyora Immaculada Gallardo Barceló,
regidora delegada de l àrea de benestar social, i com a vocals els senyors Agustí
López i Pla i Rosa Anglada Bespin, regidors del Grup municipal de CiU, el senyor
Marc Faurat Rafel, regidor del Grup municipal d ERC, i el senyor José Luis
Meneses González, regidor del Grup municipal d IPS-PM.
3. Sol·licitar al Consell Comarcal del Pallars Sobirà l assistència del tècnic
d immigració del Consell, senyor Krishna Héctor Monton.
4. Aquesta Comissió estarà oberta a la participació d entitats representatives, a criteri
de la pròpia Comissió.
5. Convocar la reunió constitutiva de la Comissió el dia 27 d octubre d enguany, per
iniciar l anàlisi de la situació actual de la immigració al municipi de Sort.
6. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

17 Televisions privades al municipi
Exp. E-8/07.2
L alcalde exposa que existeix un retard en la implantació de la Televisió Digital Terrestre
(TDT) a les comarques de muntanya, i al Pallars Sobirà més concretament, atès que ni tan
sols a la Seu d Urgell existeix cap emissora d aquesta modalitat i només es poden rebre les
televisions analògiques públiques i privades; que l apagada analògica, que inicialment
estava prevista per a l any 2008, ha estat ajornada fins l any 2010; que per causa de la
retransmissió del Campionat del Món de Bàsquet per un canal de la TDT s ha incrementat
l interès de la població per poder rebre aquests canals; que el Govern de la Generalitat té
moltes dificultats per impulsar la implantació de la TDT, atès que el Conseller de
Governació i Administracions Públiques, Hble. senyor Puigcercós, del que depèn el sector
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de les telecomunicacions, li ha dit a requeriment seu que comunicarà les peticions de
l alcalde al Director General senyor Joan Ramon Ferrer Escoda, competent en aquesta
matèria,
Ateses les consideracions exposades pels regidors en relació amb la mala cobertura de
l ADSL als llocs on existeix aquest servei, i pel senyor Juangran en relació amb la bona
disposició que a ell li consta que té el referit Departament per resoldre el problema,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Governació i Administracions Públiques de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant la Direcció General de Xarxes i
Infraestructures de Telecomunicacions, que s agiliti l arribada a les comarques de
l Alt Pirineu i Aran de la Televisió Digital Terrestre (TDT), i especialment a les 5
capitals comarcals, i que es millori la cobertura de l ADSL.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

18 Assumptes de tràmit i administratius
VARIANT DE GERRI DE LA SAL
Exp. E-6/07.3
L Alcalde recorda el gran ressò que ha tingut als mitjans de comunicació la manca d inversions
en infraestructures a Catalunya, i també al Pallars Sobirà, i indica que la variant de Gerri de la
Sal, coll d ampolla que causa dificultats al trànsit de vehicle i presenta sovint situacions de
perill, està pendent d execució des del temps del Ministre Borrell; que finalment ja ha estat
definit el traçat de la variant, amb el projecte executiu d un túnel amb els corresponents estudis
ambientals; que l alternativa de traçat triada afecta al nucli de Comte, que resultarà enderrocat;
que ell considera que la defensa dels interessos d aquest nucli no correspon a l Ajuntament de
Sort sinó al de Baix Pallars, però que si correspon al de Sort defensar que el túnel s executi amb
agilitat i amb seguretat; que proposa sol·licitar la incorporació d una partida pressupostària
considerable a l exercici de 2008 per a l inici dels treballs, i que els grups polítics amb
representació a la Corporació municipal de Sort s adrecin als respectius partits per requerir-los
l assoliment d aquest objectiu,
El senyor Meneses indica que potser l Ajuntament de Sort també hauria de prendre partit en
defensa del nucli de Comte, atès que representaria perdre un nucli de població, i el senyor
Juangran que possiblement el nucli ja està afectat ara però l administració actuant és el
Ministeri de Foment, al que l Alcalde replica que tractar de modificar el projecte representaria
una pèrdua de temps; que la reivindicació del manteniment de Comte en tot cas correspon a
l Ajuntament de Baix Pallars; que ara el que cal és que es liciti l obra, atès que a l acta de
replanteig es podran proposar variacions,
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El senyor Eduar Faurat exposa que quan es va començar a redactar el projecte de la variant al
Comte no hi vivia ningú, però més tard va venir a viure l actual habitant, una senyora a la que el
Ministeri de Foment sempre va denegar l autorització per fer obres, per la qual cosa ell
considera que el problema és d ella i de l Ajuntament de Baix Pallars amb Foment,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Posar de manifest la voluntat de l Ajuntament de Sort de reclamar que s agiliti al
màxim la tramitació administrativa prèvia a l execució de les obres de construcció
de la nova variant de la carretera N-260 a Gerri de la Sal.
2. Notificar aquest acord al Govern de la Generalitat, al Ministeri de Foment, al
Consell Comarcal i als 15 municipis del Pallars Sobirà.
3. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

CONSELL DE LA PROPIETAT IMMOBILIÀRIA
Exp. I-2/07
Vist l escrit de la Delegació del Ministeri d Economia i Hisenda a Lleida, en el que es sol·licita
la comunicació dels tres municipis als que dóna el seu vot l Ajuntament de Sort per formar part
del Consell Territorial de la Propietat Immobiliària,
Atès el que es disposa als articles 13 a 15 del Reial Decret 417/2006, de 7 d abril (BOE
24.4.2006), pel qual es desenvolupa el Text refós de la Llei del cadastre immobiliari, en els que
es regulen les funcions i competències de l esmentat òrgan adscrit a la referida Delegació,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d hisenda, i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Donar el vot de l Ajuntament de Sort, per tal que el representin al Consell de la
Propietat Immobiliària de Lleida, als ajuntaments de:
El Pont de Suert
Juneda
Torà
2. Notificar aquest acord a la Delegació del Ministeri d Economia i Hisenda a Lleida i
als ajuntaments incumbits.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

23

PLE 2007-06 = 14 setembre 2007

CONSORCI ESCOLA ITINERANT DE MÚSICA I DANSA DEL PALLARS
Exp. S-32/07
Atès que l Ajuntament de Sort, per Decret de l Alcaldia de 21 de maig de 2007, ha aprovat
inicialment la creació i la constitució del Consorci Escola Itinerant de Música i Dansa del
Pallars i l aprovació dels seus estatuts, delegant en el Consell Comarcal del Pallars Sobirà la
publicació dels edictes necessaris per a la tramitació de la constitució del Consorci i l exposició
al públic durant el termini de 30 dies hàbils a comptar de l última de les publicacions de
l anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) o en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) a l efecte de la formulació de les al·legacions que s estimin
pertinents, d acord amb el que es disposa a l article 313 en relació amb el 190 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens
locals, entenent-se que en cas de no presentació d al·legacions els acords queden elevats a
definitius sense necessitat d adoptar-ne cap més,
Atès que els pertinents edictes han estat publicats al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament,
DOGC núm. 4923 de 11 de juliol de 2007 i al BOP núm. 99 de 10 de juliol de 2007 durant el
termini de 30 dies hàbils sense que durant l expressat termini s hagi presentat cap al·legació,
Atès que en el debat que es produeix el senyor Juangran demana com funciona, on es donen les
classes i com es paga el Consorci, al que el senyor Colom respon que al 2006 l Escola va tenir
uns 250 alumnes i el present any de 2007 té uns 300; que actualment són els pares els qui es fan
càrrec de totes les despeses, per la qual cosa s ha proposat als 15 municipis del Pallars Sobirà i
el de la Pobla de Segur que la cogestionin; que té 11 professors i les classes s imparteixen als
diferents municipis de forma itinerant; i l Alcalde considera molt interessant que hi participi
l Ajuntament de la Pobla de Segur amb la qual cosa ara formaran part del Consorci 16
ajuntaments i hi podrà participar el Departament d Educació,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de cultura i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Ratificar la voluntat de l Ajuntament de Sort de crear i constituir el Consorci Escola
Itinerant de Música i Dansa del Pallars, l aprovació inicial dels seus estatuts, i
convalidar l exposició pública dels edictes publicats pel Consell Comarcal del
Pallars Sobirà i al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, contra els que no s ha
presentat cap al·legació i que, en conseqüència, han quedat aprovats definitivament.
2. Designar com a representant de l Ajuntament de Sort al Consorci Escola Itinerant
de Música i Dansa del Pallars el senyor Josep Colom Prió.
3. Deixar constància de que, en no haver-se presentat cap al·legació contra l acord
d aprovació inicial, aquest ha quedat elevat a definitiu.
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4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

P.E.U. PER INSTAL·LACIÓ DE PLANTA DE TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS
Exp. U-9/06
Vist el document de Text refós del Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d una Planta de
transferència de residus municipals, a l emplaçament de la carretera d Enviny, promogut pel
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i redactat per l arquitecte urbanista senyor Ignasi Garcia
Pastor, dels serveis tècnics municipals, que incorpora las prescripcions de l informe tècnic de la
Comissió territorial d urbanisme de Lleida de 2 de febrer de 2007,
Atès el que es disposa a la legislació vigent en la matèria i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 10 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Text refós del Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d una Planta
de transferència de residus municipals, que incorpora les prescripcions de la
Comissió territorial d urbanisme de Lleida de 2 de febrer de 2007.
2. Trametre el Text refós a la Comissió territorial d urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva, si escau.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessàries per a l efectivitat d aquest acord.

19 Informes de l Alcaldia
L Alcalde informa al Ple que, desprès de 5 anys de gestions, tràmits i complicades negociacions
amb els propietaris d una finca involucrada en l àmbit de l actuació, l Incasol iniciarà ens
aproximadament un mes i mig les obres de construcció de la promoció d habitatges de
protecció oficial al carrer del Raval, que les obres tenen la dificultat del gran desnivell existent
entre el nivell del carrer del Raval i el dels Mangraners, que se salvarà amb un mur de contenció
de terra armada da major amplada, i de la necessitat de buidar el solar.
L Alcalde informa al Ple que s estan executant les obres d instal·lació d una segona aula
prefabricada al CEIP Àngel Serafí Casanovas, d acord amb el Claustre de professors, i que pel
que fa a l edifici de l ampliació actualment l arquitecte Manuel Gómez Triviño, adjudicatari del
concurs convocat a l efecte pel Departament d Educació, abans de la redacció del projecte
executiu està preparant 2 propostes de l avantprojecte, que cap a finals del present mes es
podran analitzar per escollir la que es consideri més adequada. La senyora Anglada indica que
ens els darrers 5 anys s han matriculat al col·legi 70 alumnes més i que la tendència es manté, i
l Alcalde finalitza dient que el temps serà just, atès que l obra hauria d estar executada abans de
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l inici del curs escolar 2009-2010 per no disposar ja de més terrenys per a una tercera aula
prefabricada, neguit del que ha anat alertant al Departament d Educació des de fa 3 anys, per
considerar que seria greu estar 3 cursos més sense l ampliació.

20 Precs i preguntes
El senyor Meneses demana quan es posarà en marxa la Comissió sectorial de Civisme a què
s ha compromès la Corporació, , al que el senyor Sibís respon que s ha endarrerit unes poques
setmanes per causa del seu propi casament el proper dia 6 d octubre, i demana un recés per
començar les tasques al seu retorn del viatge de nubis.
El senyor Lluís Juangran, que també exerceix el càrrec de Vice-president del Consell Comarcal
del Pallars Sobirà, exposa que el Consell ha licitat darrerament el concurs per a l adjudicació
del transport escolar públic, indicant que s ha tractat d unificar la diferència d horaris entre els
centres docents de Sort i d Esterri d Àneu per permetre la realització d activitats extraescolars,
però que no s ha arribat a un acord amb els transportistes, que no han acceptat la proposta; que
el Consell tenia interès en aprofitar la sisena hora i les 2 tardes per setmana que els alumnes
tenen lliures per poder fer activitats; i que considera que tots els nens han de tenir la possibilitat
de fer activitats extraescolars però ara podran anar pels carrers amb més facilitat. L Alcalde
indica que entén el problema i que veu bé que s hagi tractat d aprofitar els horaris, però que no
és fàcil coordinar interessos diferents; i proposa que el senyor Lluís Juangran i ell mateix
s entrevistin amb el director de l Institut per parlar d aquests assumptes, avançant la posició
favorable a la utilització del poliesportiu municipal. La senyora Anglada diu que potser
l Ajuntament i el Consell s haurien d haver plantat abans amb la sisena hora, i que
determinades activitats extraescolars es podrien haver finançat amb l estalvi en costos del
transport.

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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