ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

21 d’octubre de 2014
de 09 00 h a 10 05 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-19/14
Ple 14/4

Hi assisteixen:
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sr. Flórido Dolcet Esteve
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r tinent d’alcalde
2a tinent d'alcalde
3a tinent d'alcalde

secretari

Excusen l’absència
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. Antonio de Pàdua Tomàs Roca
Sra. M. Concepció Ricart Aldomà
Sr. Miquel Tuneu García

El senyor alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha
el quòrum establert.
Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06
07
08
09

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Acords de la Junta de Govern
Ratificació de convenis
3 Expedients d’investigació de finques
Autorització de materials per a cobertes
Mocions al Ple
Assumptes de tràmit i administratius
Precs i preguntes

Amb el següent desenvolupament:
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01 Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
El secretari dóna compte de l’acta de la sessió anterior, de 10 de setembre de 2014, que
s'aprova per unanimitat. El senyor alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Decrets de l'Alcaldia emesos des de l’anterior Ple i ratificació si escau
Exp. G-2/14
En compliment del que es disposa en l'article 42 del Reglament d'organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, es dóna compte al Ple dels Decrets de l'Alcaldia dictats des
del darrer Ple:
Núm.
Data
101/14
07/08
102/14
08/09
103/14
09/09
104/14
15/09
105/14
24/09
106/14
29/09
107/14
30/09
108/14
10/10
109/14
10/10
110/14
10/10
111/14
10/10
112/14
10/10
113/14
13/10
114/14
13/10
115/14
14/10

Expedient

Assumpte

A-2/14

Autoritza a Circ de Catalunya l’ocupació de terrenys públics al Passeig
dels Til·lers per a l’activitat de circ del 26 al 28 d’agost
Autoritza a Roger Rovira Folguera l’ocupació de via pública al carrer
dels Apartaments de Llessui per a muntatge de carpa del 2 al 6 d’octubre
Llicència de 1a ocupació a Amitges, SL, per a 10 habitatges de la escala
A, del C. Emili Riu i Periquet, 7
Ordena interposar recurs de suplicació davant la Sala Social del TSJC per
sentència del J.Social 3 Lleida, demanda 303/2012 de M.Pilar García
Autoritza a Gemma Domènech i d’altres l’ocupació de via pública al
Parc del Riuet per a un Mercat de 2a mà, el 5.10.2014
Llicència d’obres a Antonio Andreva, per a canvi de llosa per xapa negre
al paller de Casa Casat de Llessui
Aprova la contractació per urgència de personal per a l’escorxador per
resolució del contracte amb Pèl i Llana Sort SL per al dia 1 d’octubre
Llicència d’activitat a Beta Vimor SL per a habitatge d’ús turístic d’un
pis al C. Major, 37
Llicència d’activitat a Soc. de Caçadors de Sort i Comarca, per a
legalitzar una gossera esportiva, a la finca pol. 1 parc 167, les Vernedes
Llicència d’obres a Eugeni Pol, per a reparació d’una façana al C. Dr.
Carles Pol i Aleu, 23
Llicència de trasllat d’activitat a Agustí Escuer, per a fruiteria, del C.
Major, 41 al C. Major, 39
Llicència d’obres a Josep M. Cervelló, per a substitució de coberta al C.
de la Costa, 7
Llicència d’obres a Emili Gómez, per a reparació de coberta al C.
Bonaventura Tarrado, 19
Llicència d’obres a Carme Fité, per a la reparació d’un llosat i rejuntar
parets al Coniller de Casa Sabarich de Llarvent
Llicència d’obres a Pere Nus, per a reparació del llosat de casa Batllevell
de Llarvent

A-2/14
O-74/06
I-50/12
A-2/14
O-53/13
M-3/14
A-31/14
A-55/05
O-43/14
A-32/14
O-47/14
O-46/14
O-44/14
O-49/14
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116/14
15/10
117/14
15/10

O-18/14
O-48/14

Aprova el projecte d’urbanització del carrer dels Apartaments de Llessui,
promogut per Proens SA
Llicència d’obres a Enric Mitjana, per a la col·locació d’un envà pluvial
al C. Dr. Carles Pol i Aleu, 17-19

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 101/14 a 117/14, i ratifica genèricament en
tots els seus termes, amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’ 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació, i expressament el 104/14.

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 20 d’agost de 2014
• S’aprova l’acta de la sessió anterior
• S’aprova l’actual estat de comptes de les VII Festes del setge d’Olp, amb un dèficit de
8.810,00 €, assumir-lo i demanar subvencions al Consell Comarcal i la Diputació.
• S’aprova el document tècnic de la Millora d’accessibilitat i seguretat al pavelló d’esports
i es convoca la licitació pel procediment negociat
Junta de Govern 26 de setembre de 2014
• S’aprova l’acta de la sessió anterior
• S’adjudica a Gasia Construccions SL la Millora d’accessibilitat i seguretat al pavelló
d’esports per l’import total de 27.273,15 € més les millores ofertes
• S’aprova el Pla de Treball 2014-2015 de promoció econòmica i turística del municipi se
sol·licita un ajut al Dept. de Treball per la contractació d’un AODL.

04 Ratificació de convenis
Exp. I-36/12
Es presenten a la consideració del Ple els següents convenis:
ESPAI FAMILIAR * CESSIÓ A PRECARI D'UN LOCAL MUNICIPAL
Exp. S-1/14 * Conveni 19/2014
Vist el conveni signat el 15 de setembre de 2014 amb la senyora Gemma Aloy Calaf, que actua
en nom de l’entitat sense ànim de lucre Espai Familiar, per a formalitzar la cessió a precari del
local municipal situat a la planta baixa de Casa Natzaret, plaça de Francesc Alegre i Vigatà. 1,
de Sort, destinat a l’atenció als infants de Sort durant els mesos d’hivern,
Atès que el període de cessió es va pactar a partir del mateix 15 de setembre, per la necessitat
de poder disposar de l’espai abans de l’habitual mes de desembre pel problema suscitat per la
manca de confiança en un professor, problema que ja ha estat solucionat per la qual cosa no és
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necessària la cessió anticipada,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i la senyora Aloy,
Espai Familiar, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la
cessió a precari d’un local municipal a Casa Natzaret, deixant sense efecte el període de
cessió del 17 de setembre al 1r de desembre per no ser necessari.
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.

DIPUTACIÓ DE LLEIDA * SERVEIS D'ASSISTÈNCIA INFORMÀTICA
Exp. I-25/14 * Conveni 21/2014
Vist l’esborrany de conveni a signar amb el senyor Joan Reñé Huguet, que actua en nom de la
Diputació de Lleida en la seva qualitat de president, per a formalitzar les obligacions de cada
part per a la regulació de la forma i abast de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament a la
Diputació, en relació a la gestió i l’assistència tècnica necessària per al compliment de les seves
competències, encaminada al suport a la gestió informatitzada del Padró d’habitants, tributària,
de recaptació voluntària, del Registre d’acords i del Registre d’entrades i sortides, entre altres,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i la Diputació de
Lleida, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada part per a la regulació
de la forma i abast de l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament a la Diputació, en relació a
la gestió i l’assistència tècnica necessària per al suport a la gestió informatitzada del
Padró d’habitants, tributària, de recaptació voluntària, del Registre d’acords i del
Registre d’entrades i sortides, entre altres gestions.
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 DEL PALLARS SOBIRÀ * PROGRAMES EDUCA-ESPAI
Exp. E-16/14 * Conveni 22/2014
Vist el conveni signat el 26 d’agost de 2014 amb el senyor Jaume Montaner Capdevila, que
actua en nom del Consell Comarcal del Pallars Sobirà en la seva condició de vicepresident
d’aquest, per a formalitzar la mútua col·laboració per al desenvolupament dels Programes
“Educa-Espai”, activitats d’estiu i educador de carrer per a l’any 2014,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
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ACORDA:
1. Ratificar la signatura del conveni signat entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitzen les obligacions de cada
part per al desenvolupament dels Programes “Educa-Espai”, activitats d’estiu i
educador de carrer per a l’any 2014.
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 DEL PALLARS SOBIRÀ * SERVEIS SOCIALS
Exp. S-19/14 * Conveni 23/2014
Vist l’esborrany d’Addenda al conveni signat el 4 d’octubre de 2013 amb el Consell Comarcal
del Pallars Sobirà per a formalitzar la mútua col·laboració en matèria de serveis socials i altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la signatura del conveni a signar entre l’Ajuntament de Sort i el Consell
Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el qual es formalitza la mútua col·laboració en
matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat.
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.

05 3 Expedients d’investigació de finques
ANTIGA PISTA A PUJALT EN EL TRAM A L’OEST DE CASA TALLADA D’OLP
Exp. M-9/13
Vist l’expedient instruït per la senyora Imma Gallardo, designada per Decret de l’Alcaldia de
24 d’agost de 2013 a instància de l’Associació de Veïns d’Olp, en el que s’ha requerit als
interessats, els senyors Jordi Soler Poca, propietari de Casa Tallada d’Olp, Carme Farràs
Vilanova, propietària de la finca confrontada per l’est amb el terreny denunciat com a vial
públic, anomenada Farratge la Plana, i Jaume Barbal Gasia, president de l’Associació de veïns
d’Olp, l’aportació de tots els documents i altres mitjans de prova que consideressin necessaris,
Vista la proposta de resolució emesa per la instructora de l’expedient, en la qual s’analitzen els
mitjans de prova proposats per les parts i els que obren en els arxius municipals, i expressament
les al·legacions presentades,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, que:
5

PLE 2014-04 = 21 octubre 2014.docx

1. Examina la rellevància de determinades informacions de nova notícia proporcionades
pels següents organismes:
A. Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya:
- Ha aportat una fitxa cadastral del conjunt de la carretera Enviny-Olp, segons la
qual el titular de la carretera és la Generalitat de Catalunya.
- El cap de Secció d’Equipaments i Dades Viàries del Servei d’Instal·lacions i
Equipaments Viaris de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat
Terrestre, i també responsable de Catàleg de Carreteres del Departament de
Territori i Sostenibilitat, ha informat que aquesta carretera LV-5224 “no consta
ara, ni mai ha estat, de titularitat de la Generalitat, sinó que al Catàleg consta de
titularitat de la Diputació de Lleida.”
B. Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la
Generalitat de Catalunya:
- Ha informat que la pista de terra Olp-Enviny, construïda cap als anys 40 o 50
del segle passat, va ser asfaltada a primers dels anys 90 pel que llavors era el
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, amb fons del Programa de
Zones d’Ordenació d’Explotacions (ZOE)
- Que aquestes obres de les ZOE no alteraven de forma significativa el traçat de
les pistes que milloraven, i es limitaven pràcticament a l’asfaltat, i que la nova
variant per l’est de Casa Tallada es va obrir mercès a la cessió de terrenys
gestionada per l’Ajuntament i posats a disposició del DARP, que en aquest cas
concret van ser d’una finca propietat de Casa Sibília d’Olp.
C. Diputació de Lleida:
- Informa que a finals dels anys 80 i primers dels 90 van efectuar unes importants
obres de millora de les carreteres LV-5223, de Llessui, LV-5224, ramal d’accés
a Olp, i LV-5225, ramal d’accés a Seurí.
- Que la millora de la LV-5224 va incloure l’asfaltat fins a la plaça Major, però
que no va incloure la nova variant de la pista llavors sense asfaltar Olp-Enviny
per l’est de Casa Tallada, carretera que no és de la seva titularitat i no consta al
catàleg de la Xarxa de carreteres locals titularitat de la Diputació de Lleida,
que ens han aportat, i que va ser asfaltada pel Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca amb els fons de les ZOE.
D. Gerència de Lleida del Centre de Gestió Cadastral:
- Ha comunicat que l’Àrea de Rústica va modificar les dades descriptives i
gràfiques de Casa Tallada, que actualment disposa de les referències cadastrals
25261A004002320000GX de rústica i 25261A004002320001HM d’urbana,
havent donat de baixa les referències 25261A004002320000GX i
5095601CG4959N0001WI, a sol·licitud del senyor Soler i mitjançant
expedients en els quals no consta la preceptiva notificació a l’Ajuntament, que
no es va poder oposar a la pretensió del senyor Soler d’incorporar una porció
de l’antiga pista a la finca de la seva propietat.
- Ha aportat la informació gràfica de la finca tal com consta als seus arxius,
informació que no s’ajusta a la realitat, atès que el límit entre l’antiga pista i la
finca de Casa Moriri, que és un mur de pedra seca de construcció molt antiga,
no està ben assenyalat al plànol i la calçada de la pista està desplaçada.
- Ha comunicat que, a petició del titular de la pista, efectuaran la pertinent
rectificació de la titularitat i del límit físic.
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E. Consell Comarcal del Pallars Sobirà:
- Ha comunicat que no és titular de cap carretera ni pista ni camí ni de cap vial
públic, i no ho pot ser per imperatiu legal.
2. Considera que:
A. El mur que constitueix el límit registral est de la finca de Casa Moriri: “a oriente
con camino que dirige a Altron (sic)”, delimita perfectament el tram inicial del
primitiu camí de bast a Altron, que es va convertir en el tram inicial de la pista per
a vehicles a Pujalt i Enviny gràcies a les cessions de terrenys fetes pels veïns, i que
ara aquests no volen el tram en desús per a vehicles se l’apropiï un particular i
perdi l’ús públic per al que van cedir terrenys.
B. Cal requerir al Centre de Gestió Cadastral la rectificació del canvi de titularitat del
tram de l’antiga pista, efectuat sense coneixement de l’Ajuntament, l’ajust del
traçat de l’antiga pista a la realitat física, el mur de pedra existent, i la rectificació
de la titularitat de la totalitat de la carretera Olp-Enviny a favor de l’Ajuntament de
Sort, deixant d’atribuir-la a la Generalitat de Catalunya.
C. Queda desvirtuat l’únic element favorable a les tesis del senyor Soler, la inclusió al
Cadastre del tram inicial del primitiu camí d’Altron i antiga pista Olp-Enviny, com
a part de la finca Casa Tallada de la seva propietat.
D. La carretera Olp-Pujalt constitueix una unitat física que és un sistema general
vertebrador del territori. Aquesta infraestructura no és de titularitat de l’Estat, ni de
la Generalitat ni de la Diputació de Lleida ni del Consell Comarcal del Pallars
Sobirà, i no és sostenible que pugui ser una successió de finques particulars
destinades a una finalitat comuna.
E. L’Ajuntament de Sort no té inventariada ni immatriculada al Registre de la
Propietat ni aquesta carretera ni cap altre carretera o camí, atès que no és legalment
exigible, i de fet no té inventariat ni immatriculat al Registre cap vial públic, fora
dels casos concrets de carrers urbans inscrits els darrers anys, producte de la
regularització d’un sobrant de via pública, per l’obligació de disposar d’una finca
matriu per practicar la pertinent segregació, de tres projectes de reparcel·lació per
al desenvolupament urbanístic de 3 sectors, formalitzats en les corresponents
escriptures, que inclouen la cessió obligatòria i gratuïta a l’Ajuntament de terrenys
destinats a carrers, i un parell de cessions de terrenys urbans, antics horts, destinats
a vialitat.
F. A l’efecte de protegir la titularitat de la finca objecte del present expedient, i atesa
la conclusió de què es tracta indubitablement d’un terreny de titularitat municipal
de domini públic i afectat a l’ús públic, proposa d’inscriure a l’Inventari municipal
de béns la porció de finca que constitueix l’antiga pista a Pujalt en el tram a l’oest
de Casa Tallada d’Olp, com a bé de domini públic afectat al servei públic.
3. Proposa al ple aprovar íntegrament la Proposta de resolució emesa per la instructora de
l’expedient d’investigació.
Vista la documentació que consta a l’expedient, i atès el que es disposa a la normativa vigent
en la matèria,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
7
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Desestimar les al·legacions presentades els dies 31.12.2013 i 5.5.2014 pel senyor Jordi
Soler Poca.
Considerar provat que el terreny denunciat com a vial públic correspon a un tram de
l’antiga Carretera de Pujalt que passava per l’oest de Casa Tallada d’Olp, sobre el que
existeixen elements amb pretensió de possessió i de domini, i, per consegüent, declarar que
és un bé de domini, ús i titularitat públics, i per tant inembargable, imprescriptible i
inalienable.
Considerar que l’Ajuntament es troba en possessió administrativa del bé de referència, i
que ha estat pertorbat en l’esmentada possessió, per la qual cosa cal procedir a la
recuperació del referit terreny d’acord el que es disposa als articles 147 a 150 del
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Iniciar l’expedient de recuperació de la porció de camí de Pujalt situada entre la façana
oest de Casa Tallada i el mur perimetral est de la finca anomenada Farratge la Plana, i a
aquest efecte requerir al senyor Jordi Soler, que actualment està pertorbant la possessió,
per tal que abans del termini de 10 dies comptats a partir de la notificació dels presents
acords, deixi lliure d’obstacles i restableixi la realitat física alterada pels seus actes de
pertorbació i, concretament:
- Restableixi la rasant inicial de la pista
- Retiri les tanques vegetals
- Reposi al seu estat original la conducció d’aigua del xalet Cortinos.
Advertir el senyor Soler que en cas d’incompliment del que se li ordena, l’Ajuntament ho
executarà subsidiàriament amb els seus propis mitjans a càrrec del requerit, girant-li la
corresponent liquidació individualitzada un cop es conegui l’import de la despesa
originada, advertint-li així mateix que pel compliment de l’anterior l’Ajuntament
sol·licitarà al Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida la pertinent autorització d’entrada
a la porció pertorbada.
Notificar aquests acords a les parts interessades, amb expressió dels recursos que siguin
procedents.
Comunicar al Jutjat d’Instrucció de Tremp als efectes d’una eventual comissió d’una falta
de desobediència a l’autoritat pel fet que el senyor Jordi Soler ha fet cas omís de l’ordre de
suspensió d’obres acordada el 22 d’abril de 2014, notificada el 23 d’abril de 2014,
modificant la rasant del camí i manipulant la conducció de subministrament d’aigua del
xalet Cortinos.
Facultar l’alcalde per signar i fer totes les gestions que siguin necessàries per al bon
compliment dels acords precedents i, en especial, per fixar dia i hora per a l’execució
subsidiària.

En aquest punt s’absenta del Ple la senyora Anglada.
ANTIC CAMÍ DE BAST D’ACCÉS A CASA I ERA DE XAMBERG DE LLESSUI
Exp. M-10/13
Vist l’expedient instruït per la senyora Imma Gallardo, designada per Decret de l’Alcaldia de 2
de desembre de 2013 a instància de la senyora Esther Jantorre Nofre de Casa Xamberg de
Llessui, en el que s’ha requerit a la persona interessada l’aportació de tots els documents i altres
mitjans de prova que consideressin necessaris, i s’ha efectuat la preceptiva publicació de
l’Edicte prescrit,
8
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Vista la proposta de resolució emesa per la instructora de l’expedient, en la qual s’analitzen els
mitjans de prova proposats i els que obren en els arxius municipals, així com les declaracions
aportades dels veïns,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, de supeditar l’aprovació definitiva
de l’expedient a la finalització de la notificació a les Direccions Generals del Patrimoni de
l’Estat i de la Generalitat com a tràmits pendents, als efectes previstos a l’article 49.2 del
Decret 1372/1986, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de béns de les entitats locals,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1.

2.

3.

Declarar que una finca situada vora Casa Xamberg de Llessui, que actualment consta com
a vial públic segons la informació cadastral disponible, és de titularitat de la senyora Esther
Jantorre Nofre, de Casa Xamberg de Llessui.
Supeditar la plena eficàcia d’aquest acord a la resolució favorable dels tràmits pendents de
la notificació a les Direccions Generals del Patrimoni de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya.
Notificar aquesta resolució a l’única part interessada, la senyora Jantorre, i a la Gerència
territorial de Lleida del Centre de Gestió Cadastral, per tal que efectuïn les modificacions
descriptives i gràfiques necessàries per a la restitució de la titularitat a la senyora Esther
Jantorre Nofre, de Casa Xamberg de Llessui.

En aquest punt s’incorpora novament al Ple la senyora Anglada.
HORT DE PICOI
Exp. M-10/13
Vist l’expedient instruït per la senyora Imma Gallardo, designada per Decret de l’Alcaldia de
20 de maig de 2014 a instància de propietaris veïns del camí de Pernui,
Atès que no s’ha efectuat la totalitat dels tràmits prescrits per a aquest procediment per a poder
posar-lo a la consideració del Ple, a proposta de l’Alcaldia i per assentiment es deixa aquest
punt sobre la taula per a ser tractat en una propera sessió.

06 Autorització de materials per a cobertes
Exp. U-2/14.1
Vista la proposta de la Comissió informativa d’urbanisme, que argumenta la dificultat de
reparar els llosats de les edificacions de caràcter ramader i agrari als nuclis del municipi, per la
manca de recursos derivada de l’actual situació de crisis econòmica i financera generalitzada,
que s’ha afegit a la situació de crisis crònica del sector primari, i per tractar-se en la seva major
part d’edificis sense ús, i recorda la voluntat municipal d’afavorir al sector expressada en
acords des de fa molts anys, per la qual cosa proposa abaratir el cost de substitució dels llosats
d’edificis d’ús agrícola i ramader mitjançant l’homologació de materials acordada pel Ple,
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Vist el que es disposa a l’article 86.2 de les NNSS de Planejament Municipal, Text refós,
Sort, maig 2005, i vista la documentació que consta a l’expedient, el Ple ACORDA,
1. Aprovar inicialment l’autorització dels següents materials de substitució de les cobertes
de pissarra dels edificis d’ús agrícola situats en sòl urbà:
- Membrana bituminosa de color negre amb relleu imitant la pissarra.
- Xapa metàl·lica de color negre
2. A les cobertes rehabilitades amb aquests materials s’instal·laran, com a la resta, ganxos
paraneus i canals de recollida d’aigües pluvials amb les corresponents baixants.
3. Donar publicitat a aquest acord al tauler d’anuncis i al web municipals a l’efecte de
presentació d’al·legacions durant el termini d’un mes. Cas que no se’n presenti cap
l’acord quedarà automàticament elevat a definitiu.

07 Mocions al Ple
Exp. G-1/14
Es presenta a la consideració del Ple la següent Moció:
DEPT. CULTURA * TRAMITACIÓ DELS PROCESOS JUDICIALS EN CATALÀ
Exp. C-6/14
Vist l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, aprovat en sessió de 7 de maig de
2013 a proposta conjunta dels consellers de la Presidència i de Justícia, pel qual es
determina que en els processos judicials en els quals el Govern o l’Administració de la
Generalitat o entitats del seu sector públic siguin part se sol·liciti a l’òrgan jurisdiccional
competent que la tramitació del procés s’efectuï en llengua catalana, en les diverses
instàncies que tinguin lloc a Catalunya, mitjançant els models d’altressí per a afegir, amb les
adaptacions escaients, als escrits adreçats als jutjats i tribunals,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, d’adherir-se al referit acord i a
sol·licitar a l’òrgan jurisdiccional competent que la tramitació dels processos en els quals
sigui part l’Ajuntament de Sort sigui part s’efectuï en llengua catalana, en les diverses
instàncies que tinguin lloc a Catalunya, mitjançant els models d’altressí que s’adjunten a la
present acta, que s’afegiran, amb les adaptacions escaients, als escrits adreçats als jutjats i
tribunals,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d’ 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Sort a l’Acord del Govern de la Generalitat de
Catalunya, aprovat en sessió de 7 de maig de 2013, i determinar que en els processos
judicials en els quals l’Ajuntament sigui part se sol·liciti a l’òrgan jurisdiccional
competent que la tramitació del procés s’efectuï en llengua catalana, en les diverses
instàncies que tinguin lloc a Catalunya, mitjançant els models d’altressí que
s’adjunten a la present acta, que s’afegiran, amb les adaptacions escaients, als escrits
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adreçats als jutjats i tribunals.
2. Notificar aquest acord a la Direcció General de Política Lingüística del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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 Assumptes de tràmit i administratius
INFORME DE L’ALCALDE SOBRE URBANITZACIÓ D’UN CARRER A LLESSUI
Exp. U-7/14
L’alcalde informa al Ple del proper inici de les obres d’urbanització d’un carrer de Llessui, els
dels Apartaments, que tindrà un important impacte atès que es tracta del secor d’unió de
Llessui amb Torre i afectarà al Via Crucis tradicional de ceràmica esmaltada, que els veïns
volen conservar i que l’empresa promotora reposarà en el mur de nova construcció i quedarà
conservat com un element de cultura popular.

11 Precs i preguntes
No se’n formula cap.

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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