ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

26 d octubre de 2007
de 0900 h a 1000 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-27/07
Ple 07/7

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Eduard Faurat Prat
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. José Luis Meneses González
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
2n tinent d Alcalde
3a tinent d'alcalde

secretari

No assisteixen
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sra. Sílvia Prat Gallart
Sr. Marc Faurat Rafel

1r tinent d'alcalde

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01 Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
02 Decrets de l'Alcaldia
03 Acords de la Junta de Govern
04 Modificació puntual de les NNSSP al nucli d Altron
05 Modificació puntual de les NNSSP al nucli de Castellviny
06 Convalidació d obres d un Centre de serveis agrícoles a la Bastida com a Pla Especial
07 Romanents del PUOSC per a la reforma de l Escorxador
08 Millora de l enllumenat públic de Sort
09 Subhasta de 3 parcel·les a Borda de Paisan
10 Renovació del càrrec de Jutge de Pau titular
11 Rènting d una màquina retroexcavadora
12 Assumptes de tràmit i administratius
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13 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 14 de setembre 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:
-167/07, de 13 de setembre (Exp. F-42/07) que aprova el Pla de desenvolupament local
2007/08 i sol·licita pròrroga de subvenció per 2 AODL.
-168/07, de 17 de setembre (Exp. A-2/07), que atorga llicència d activitat a Marta López
Ortega, per a venda de productes d alimentació al C/ Dr. Pol, 25
-169/07, de 17 de setembre (Exp. O-3/07), que atorga llicència d obres a Marta López
Ortega, per a condicionar un local al C/ Dr. Pol, 25
-170/07, de 17 de setembre (Exp. O-93/07), que atorga llicència d obres a Promrialp SL, per
a enderroc d edificis a Casa, paller i corrals de Picoi i Forn, de Pujalt
-171/07, de 18 de setembre (Exp. O-95/07), que atorga llicència d obres a Dolors Noves
Monrós, per a buidatge d un forn a Casa Menur de Bressui
-172/07, de 18 de setembre (Exp. O-90/07), que atorga llicència d obres a Conxita Pau
Bellera, per a rehabilitar coberta a C/ Major, 66
-173/07, de 18 de setembre (Exp. O-91/07), que atorga llicència d obres a M. Mar Peña
Ocaña, per a reforma de bany i cuina a Ptge. Santa Anna, 2, esc. B 3r 1a
-174/07, de 19 de setembre (Exp. U-15/06), que ratifica la delegació implícita al Ple de
l aprovació inicial del Ple de Millora Urbana a la Bastida (Prat de Carrera)
-175/07, de 20 de setembre (Exp. A-37/07), que atorga llicència d activitat a J.Lluís Duran
Cadena, per a comerç de roba de vestir a C/ Dr. Pol, 26
-176/07, de 20 de setembre (Exp. O-98/07), que atorga llicència d obres a Albert de Moner
Santilari, per a Sanejar i empedrar una era a Era de Casa Beta de Pujalt
-177/07, de 21 de setembre (Exp. F-21/04), que aprova el llistat de factures de l obra
Reparacions als carrers de Montardit de Dalt, per 16.707,85
-178/07, de 21 de setembre (Exp. F-21/04), que aprova el llistat de factures de l obra
Abastament d aigua a Bressui, per 13.176,87
-179/07, de 21 de setembre (Exp. F-21/04), que aprova el llistat de factures de l obra
Millora de la claveguera d Av. Generalitat, per 26.772,51
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-180/07, de 21 de setembre (Exp. F-21/04), que aprova el llistat de factures de l obra
Urbanització del carrer de Mn. Coi, 1a fase, per 25.998,95
-181/07, de 25 de setembre (Exp. O-101/07), que atorga llicència d obres a Maria Lladós
Sevilla, per a reforma de cuina al C/ Dr. Pol, 20
-182/07, de 25 de setembre (Exp. O-97/07), que atorga llicència d obres a Comunityat
Propietaris Edifici Sambola, per a canviar baixants d aigua a Av. Generalitat, 1
-183/07, de 25 de setembre (Exp. O-100/07), que atorga llicència d obres a Gabriel Lamora
Pons, per a enderroc d edifici al C/ Raval, 8
-184/07, de 27 de setembre (Exp. S-23/07), que accepta la delegació del consentiment del
matrimoni civil d Angel Tribaldos Julian i Eva Maria Martín Martínez
-185/07, d 1 d octubre (Exp. O-89/07), que atorga llicència d obres a Jesús Martín Martín,
per a reforma de coberta al xalet Vinya de l Oratori
-186/07, d 1 d octubre (Exp. O-81/07), que atorga llicència d obres a Josep Escales Barbal
i 3 més, per a rejuntar parets a Apartaments de Pey d Enviny
-187/07, de 3 d octubre (Exp. A-14/05), que atorga llicència d activitats a Tallers Pallars
Sobirà SL, per a taller de serralleria al Polígon Industrial Salancons, parcel·les 9-12
-188/07, de 10 d octubre (Exp. C-2/07.5), que autoritza l ampliació en 1 hora de l horari de
tancament del bar La Llar els dies 11 a 13, pont del Pilar
-189/07, de (Exp. C-2/07.4), que autoritza l ampliació en 1 hora de l horari de tancament
del bar Cherokee Bar els dies 11 a 13, pont del Pilar
-190/07, de (Exp. S-3/07), que autoritza a l Institut Català de les Dones a col·locar
banderoles a 25 faroles.
-191/07, de 16 d octubre (Exp. O-104/07), que atorga llicència d obres a Manuel Nogueira
Segon, per a pintar la façana a Av. Comtes de Pallars, 23
-192/07, de 17 d octubre (Exp. O-107/07), que atorga llicència d obres a Jaisfi SL, per a
adequació de local com a bar al C/ Dr. Pol, 38
-193/07, de 19 d octubre (Exp. O-106/07), que atorga llicència d obres a Víctor Arcalís, per
a revestir amb pedra una façana al C/ Bonaventura Terrado, 17
-194/07, de 19 d octubre (Exp. A-33/07), que atorga llicència d activitats a Caixa de
Catalunya, per a oficina bancària a Plaça Major, 4
-195/07, de 19 d octubre (Exp. O-67/07), que atorga llicència d obres a Caixa de Catalunya,
per a reforma d oficina bancària a Plaça Major, 4
-196/07, de 22 d octubre (Exp. O-53/04), que atorga llicència de primera ocupació a
Salanques SL, per a 16 habitatges, locals i aparcaments al C/ Estanys de Pallars, 5
-197/07, de 22 d octubre (Exp. I-11/07), que delega en el 2n Tinent d Alcalde, Sr. Eduard
Faurat Prat, l assistència al Consell d Alcaldes del Consell Comarcal del 22.10.2007
El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 167/07 a 197/07, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la
Corporació, dels quals cap és objecte de ratificació.

03 Acords de la Junta de Govern
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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 21 de setembre de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es sol·licita al Dept. Política Territorial i Obres Públiques una subvenció de 72.121,46
per a Rehabilitació de Borda de Paisan Vella per condicionament d espai museogràfic.
Es sol·licita a l Agència Catalana de l Aigua una subvenció de 146.355,36 per a la
Construcció d una nova captació d aigua a Llarvén.
Es ratifica l aprovació del Pla de desenvolupament local 2007/08 i del Pla d acció local
2007/08 i es sol·licita pròrroga de subvenció per contractar 2 AODL.
S aprova el programa, els espais i el pressupost de la Fira de Tardor 2007.
El Ple queda assabentat del contingut dels acords adoptats per la Junta de Govern i els ratifica
en tots els seus termes amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen
la Corporació.

04 Modificació puntual de les NNSSP al nucli d Altron
Exp. U-14/06
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli d Altron, redactat pels serveis tècnics municipals per encàrrec de l Ajuntament
de Sort,
Atès que l esmentat document ha estat aprovat inicialment pel Ple en sessió de 20 de setembre
de 2006, i que els corresponents Edictes han estat exposats al públic al tauler d anuncis oficials
de l Ajuntament, al diari Segre de 4 d octubre de 2006 i al BOP núm. 135 de 5 d octubre de
2006,
Atès que durant el termini d exposició pública s ha presentat una al·legació, de la senyora
Montserrat de Moner Farreró, titular de les finques afectades, en relació amb el que considera la
improcedència de la Modificació aprovada inicialment,
Vist el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament municipal
de Sort al nucli d Altron, datat a octubre de 2007, adequat en consideració amb l al·legació
interposada i amb els acords establerts entre la propietat i l administració,
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

4

PLE 2007-07 = 26 octubre 2007

l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Modificació puntual de les Normes
subsidiàries de planejament municipal de Sort al nucli d Altron.
2. Trametre l expedient a la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

05 Modificació puntual de les NNSSP al nucli de Castellviny
Exp. U-14/04
Atès que el document de Modificació puntual de les Normes subsidiàries de planejament
municipal de Sort al nucli de Castellviny redactat pels serveis tècnics municipals per encàrrec
de l Ajuntament ha estat aprovat inicialment pel Ple en sessió de 14.6.2005, exposat al públic al
tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al diari Segre de 24.6.2005 i al BOP núm. 87 de
28.6.2005, durant el termini d un mes, i aprovat provisionalment pel Ple en sessió de 5 de juny
de 2006,
Vist l acord de la Comissió d Urbanisme de Lleida de 11 d octubre de 2007, que requereix la
presentació d un text refós que incorpori determinades prescripcions de precisió de paràmetres
urbanístics,
Vist el document de Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort al nucli de Castellviny, redactat pels serveis tècnics municipals,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el Text refós de la Modificació puntual de les Normes subsidiàries de
planejament municipal de Sort al nucli de Castellviny.
2. Trametre el document de Text refós a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al tràmit
d aprovació definitiva.
3. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

06 Convalidació del Projecte Centre de serveis agrícoles a la Bastida com a Pla Especial
5
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Exp. U-18/07
Atès que la sol·licitud d Agrària i Ramadera del Pallars de Sort SCCL d obtenció de llicències
municipals per a la construcció d un Centre de serveis destinat al sector agrícola i ramader per
al foment de l ocupació i la competitivitat al Pallars ha estat tramitada d acord amb el que es
disposa a la Llei 2/2002, d urbanisme, i al Decret 305/2006, pel qual s aprova el Reglament de
la Llei d urbanisme, en relació a les construccions en sòl no urbanitzable,
Atès que l expedient va estar exposat al públic al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al
diari Segre de 10.4.2007 i al BOP núm. 51 de 10.4.2007 durant el termini d un mes, sense que
durant l expressat termini s hagi presentat cap al·legació, va ser aprovat prèviament per Decret
de l Alcaldia de 2.8.2007 i va ser tramès a la Comissió Territorial d Urbanisme de Lleida per a
la seva aprovació,
Vist l escrit de 18 de setembre de 2007 de l Oficina Territorial d Avaluació Ambiental en
relació amb l expedient de referència, en el que s indica que l activitat no està inclosa en els
supòsits d interès públic previstos a l article 47.4 de la Llei d urbanisme,
Vist l informe de l arquitecte municipal, que proposa la convalidació de l expedient com a Pla
Especial, convalidant els acords adoptats, els tràmits d exposició públics i els informes emesos
en relació amb l expedient de construcció en sòl no urbanitzable, i vist el document refós com a
Pla Especial,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Convalidar l aprovació prèvia, els edictes d exposició pública i els informes del
projecte de construcció en sòl no urbanitzable d un Centre de serveis destinat al sector
agrícola i ramader per al foment de l ocupació i la competitivitat al Pallars com a
aprovació inicial del Pla Especial d un Centre de serveis destinat al sector agrícola i
ramader per al foment de l ocupació i la competitivitat al Pallars.
2. Aprovar provisionalment el Pla Especial d un Centre de serveis destinat al sector
agrícola i ramader per al foment de l ocupació i la competitivitat al Pallars.
3. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva.
4. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
En torn d explicació de vot el senyor Meneses indica que veu positiva la instal·lació d aquest
Centre de serveis, però que cal tenir presents criteris de sostenibilitat atès que se li ha de
preveure una llarga vida, com per altra banda a qualsevol obra, al que l Alcalde manifesta que
està d acord, però que la sostenibilitat no es pot convertir en una fórmula buida i que cal
6
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encaixar la imatge de les obres amb el servei que presten, i invita a concretar aquests criteris a
una propera reunió de treball.

07 Romanents del PUOSC per a la reforma de l Escorxador
Exp. F-57/07
Ateses les mancances de finançament de les despeses derivades de l execució de les obres de
Reforma de l escorxador municipal i adequació a la normativa vigent, que d acord amb el
projecte tècnic aprovat té un import total de 284.362,40 ,
Vist el que es disposa a la normativa de desenvolupament del Pla Únic d Obres i Serveis de
Catalunya, i especialment pel que fa a l aplicació dels romanents,
A proposta de la Comissió informativa d hisenda i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
l atorgament d una subvenció per import de 25.000,00 , aplicant els romanents del
Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya, destinada al finançament de les obres de
Reforma de l escorxador municipal i adequació a la normativa vigent.
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.

08 Millora de l enllumenat públic de Sort
Exp. S-50/07
Atès que l Ajuntament de Sort disposa d una Ordenança reguladora de la contaminació
lumínica aprovada definitivament l any 1999 (BOP 70 de 5.6.1999), i ha participat en els
treballs de redacció de la normativa per a l adopció de mesures d eficiència i estalvi energètic,
culminades amb la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a
la protecció del medi nocturn, cosa que palesa l esforç de la Corporació en aquesta matèria des
de data anterior a la de promulgació de l esmentada Llei,
Atesa la voluntat de la Corporació de disposar d un instrument normatiu de prevenció de la
contaminació lluminosa, amb barems respectuosos amb el medi ambient i d eficiència
energètica, en ordre a adequar l enllumenat públic existent abans del 31 d agost de 2009
d acord amb el que es disposa a les disposicions transitòries segona i tercera del Decret 82/2005
i primera i segona de la Llei 6/2001, que també constitueix un requisit per accedir als ajuts
destinats al finançament d actuacions d ordenació exterior de l il·luminació exterior convocats
per l Ordre MAH/159/2006, de 29 de març,
7
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Vist el document de Pla d enllumenat exterior per a la prevenció de la contaminació lluminosa a
la comarca del Pallars Sobirà corresponent al municipi de Sort, redactat pel Consell Comarcal
del Pallars Sobirà,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el document de Pla d enllumenat exterior per a la prevenció de la
contaminació lluminosa a la comarca del Pallars Sobirà corresponent al municipi de
Sort.
2. Expressar la voluntat de l Ajuntament de Sort d executar les previsions del Pla.
3. Trametre els presents acords al Departament de Medi Ambient i Habitatge i al
Consell Comarcal del Pallars Sobirà.
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.

09 Subhasta de 3 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 3 parcel·les 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 7 membres presents del total de 9 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 3 parcel·les 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 les 5 parcel·les, 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.

10 Renovació del càrrec de Jutge de Pau titular
Exp. I-40/07
Vist l escrit de 5.9.2007 (registre 2808 de 17.9.2007) de la Secretaria de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el que es notifica la propera expiració del
termini per al que va ser nomenat l actual Jutge de Pau titular de Sort, per la qual cosa cal
procedir a la designació per a un nou termini de 4 anys d acord amb el que es disposa als
articles 4 a 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau,
A proposta del Grup municipal de CiU, i atès el que es disposa a la legislació vigent en la
matèria, i especialment els articles 101 i següents de la Llei orgànica del poder judicial i 5 del
Reglament 3/95, de 7 de juny, dels jutges de pau
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Iniciar l expedient per a la designació del Jutge de Pau titular de Sort per a un nou
període de 4 anys, i efectuar la corresponent convocatòria pública.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública, mitjançant Edictes publicats
durant 20 dies hàbils al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al Butlletí Oficial
de la Província i a un diari de màxima difusió a la província.
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 Rènting d una màquina retroexcavadora
Exp. M-18/07
Atesa la proposta de la Comissions informatives d urbanisme i obres i d hisenda de
formalitzar una operació de rènting per a l adquisició d una màquina retroexcavadora
destinada a l execució de les obres municipals,
Vista l oferta presentada per l empresa Maquinària Agrícola Egido SA, de formalitzar una
operació de rènting per a l adquisició d una màquina retroexcavadora marca Terex model
820SX, amb quotes mensuals amb un import de 893,17 , IVA exclòs, i unes despeses de
formalització de 230,00 ,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
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1. Formalitzar directament, per raó de la quantia, amb l empresa Maquinària Agrícola
Egido SA una operació de rènting per a l adquisició d una màquina retroexcavadora
marca Terex model 820SX, amb quotes mensuals amb un import de 893,17 , IVA
exclòs, i unes despeses de formalització de 230,00 .
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.

11 Assumptes de tràmit i administratius
PERILL DE COL·LISIONS AMB RUCS A LA N-260
Exp. E-6/07.3
L Alcalde comunica al Ple que durant la darrera nit s ha produït un accident de trànsit a la
carretera N-260, en què un camió ha col·lisionat amb un ruc que era a la calçada de la carretera
N-260 a l entrada de Sort, i manifesta que l entrada de rucs a la carretera és una situació de
perill gravíssim que s ha produït reiteradament, malgrat els nombrosos advertiments al seu
propietari, que afecta a la normalitat del trànsit a la carretera i pot derivar en accidents mortals, i
que pot suposar infraccions en matèria de ramaderia i de protecció dels animals, per la qual cosa
proposa al Ple l adopció d un acord,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Posar de manifest davant la Comissaria dels Mossos d Esquadra de Sort, el Jutjat de
1a Instància i Instrucció de Tremp, el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el
Ministeri de Foment i el Departament d Agricultura, Ramaderia i Acció Rural la
situació de gravíssim perill per al trànsit rodat a la carretera N-260 per causa de
l entrada reiterada de rucs fora de control a la calçada.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DEL PALLARS SOBIRÀ
Exp. U-4/05
L Alcalde comunica al Ple que el termini atorgat als propietaris de finques urbanes i
rústiques per a la formulació d al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà ja
ha finalitzat, però que l Ajuntament disposa encara d un mes per a fer-ho, per la que cosa
proposa que l Ajuntament reculli en les seves pròpies al·legacions les que hagin presentat
els ciutadans particulars fora de termini,
Amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
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1. Incorporar les al·legacions presentades per ciutadans particulars al Pla Director
Urbanístic del Pallars Sobirà a les al·legacions que presenti l Ajuntament de Sort.
2. Facultar l'Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l'efectivitat d'aquest acord.

20 Precs i preguntes
No es formula cap prec ni cap pregunta.

Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió a l hora indicada a l encapçalament
i, com a secretari, estenc aquesta acta amb el seu vistiplau a fi que constin el que s'hi ha tractat i
els acords presos.

Vist i plau
L Alcalde
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