ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

17 de desembre de 2007
de 2200 h a 2310 hores
sala de plens de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-31/07
Ple 07/8

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. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Marc Faurat Rafel
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 12)
(arriba al punt 2)
(arriba al punt 5)

secretari

No assisteixen
Sra. Sílvia Prat Gallart
Sr. Lluís Juangran Canut

El Sr. Alcalde inicia la sessió, atès que ha estat convocada amb l'antelació legal i que hi ha el
quòrum establert. Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Lectura i aprovació de les actes de les sessions anteriors
Decrets de l'Alcaldia
Acords de la Junta de Govern
Relació de factures
Ratificació de convenis
Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012
Al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà
Modificació puntual de les NNSSP per modificació d alineacions al C/ Dr. Pol
Nomenament de personal eventual d assessorament jurídic en matèria urbanística
Reglament de funcionament de Casa Xorret
Nomenclàtor de carrers de la Urbanització Borda de Paisan
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12 Cessió del Centre al Dept. d Acció Social i Ciutadania com a Casal de gent gran
13 Assumptes de tràmit i administratius
14 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 26 d octubre de 2007, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

En aquest punt s incorpora al Ple el senyor Bretcha

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:
-198/07, de 26 d octubre (Exp. O-58/07), que atorga llicència d obres a Jaume Salvans
Rubiol, per a Condicionar un local com a sala de festes a C/ Professor Fassman, 4
-199/07, de 26 d octubre (Exp. O-109/07), que atorga llicència d obres a Alejandro Condes
Moya, per a reforma d un bany a C/ Major, 28
-200/07, de 26 d octubre (Exp. O-110/07), que atorga llicència d obres a Susana González
López, per a Construir un habitatge unifamiliar a Casa Janeta de Llessui
-201/07, de 26 d octubre (Exp. F-21/04), que aprova les factures de l obra Condicionament
zona esbarjo, millora accesos CEIP, per import de 12.725,04
-202/07, de 26 d octubre (Exp. F-21/04), que aprova les factures de l obra Condicionament
dels Estudis de Sorre, per import de 25.008,45
-203/07, de 30 d octubre (Exp. C-2/07.4), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar Cherokee Bar els dies de la Fira de Tardor 2007
-204/07, de 30 d octubre (Exp. C-2/07.5), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar La Llar els dies de la Fira de Tardor 2007
-205/07, de 30 d octubre (Exp. O-73/06), que autoritza la pròrroga de llicència d obres a
Nova Casa Garriga SL, per a construcció d edifici plurifamiliar a Pl. Sant Eloi
-206/07, de 2 de novembre (Exp. A-43/07.1), que atorga llicència d activitat a Percot SL,
per a línia de transport escolar Pujalt-Olp-CEIP/IES
-207/07, de 2 de novembre (Exp. A-43/07.2), que atorga llicència d activitat a Lluís Obiols
Capevila, per a línia de transport escolar Pujalt-CEIP/IES
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-208/07, de 2 de novembre (Exp. A-43/07.3), que atorga llicència d activitat a Josep Camp
Nus, per a línia de transport escolar Llarvén-Montardit de Dalt-Bressui-CEIP/IES
-209/07, de 5 de novembre (Exp. O-40/00), que accepta la cessió d un crèdit de 30.000,08
d Antoni Gasa SL a favor de la Caixa
-210/07, de 5 de novembre (Exp. A-38/05), que atorga llicència d activitat a Joan Montaña
Lleset, per a despatx d enginyeria tècnica a C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 26
-211/07, de 5 de novembre (Exp. A-15/06), que atorga llicència d activitat a Joel Torras
Casas, per a oficina-estudi d arquitectura a Dr. Carles Pol i Aleu, 46
-212/07, de 8 de novembre (Exp. U-17/07), que ordena l exposició pública del projecte de
reparcel·lació Horts de Pietat Nord UA2
-213/07, de 9 de novembre (Exp. O-113/07), que atorga llicència d obres a Manel Font
Santilari, per a reformar una planta per fer un apartament a Casa Caís de Llessui
-214/07, de 12 de novembre (Exp. O-134/05), que atorga llicència d obres a l INCASOL,
per a construir un edifici plurifamiliar al C/ Raval, 16 a 24
-215/07, de 14 de novembre (Exp. O-116/07), que atorga llicència d obres a Roser Esteve,
per a Instal·lar una plataforma elevadora vertical a Av. Diputació, 14
-216/07, de 14 de novembre (Exp. A-46/07), que atorga llicència d activitat a Rabasa
Turístic SL, per a canvi de vehicle de la llicència de taxi núm. 5
-217/07, de 15 de novembre (Exp. A-43/07.4), que atorga llicència d activitat a Rabasa
Turístic SL, per a línia de transport escolar Llessui-Seurí-Bernui-Altron-la BastidaCEIP/IES
-218/07, de 16 de novembre (Exp. U-19/07), que atorga llicència de divisió horitzontal en
11 entitats i elements comuns a Comunitat de Propietaris d Av. Comtes de Pallars, 41
-219/07, de 19 de novembre (Exp. O-118/07), que atorga llicència d obres a Promrialp SL,
per aconstrucció d un mur de contenció a Cases Picoi i Forn de Pujalt
-220/07, de 19 de novembre (Exp. O-125/05), que atorga llicència d obres a Margarita Ros
Ticó, per a ampliar i condicionar un local a C/ Torrent de Pietat, 4
-221/07, de 19 de novembre (Exp. A-23/06), que atorga llicència d activitat a Isabel
Santandreu Gallart, per a estudi d arquitectura tècnica a Av. Diputació, 12
-222/07, de 19 de novembre (Exp. A-63/05), que atorga llicència d activitat a Vilanova Ros
SL, per a obrador de pa i pastisseria a C/ Torrent de Pietat, 4
-223/07, de de 19 de novembre (Exp. A-1/07), que atorga llicència d activitat a Maria
Brunet Roca, per a taller i venda de roba a Pl. Major, 7
-224/07, de 19 de novembre (Exp. O-28/06), que atorga llicència d obres a Isabel
Santandreu, per a condicionament de local a C/ Dr. Muxí i Monroset, 5
-225/07, de 21 de novembre (Exp. I-35/07), que delega en el regidor Eduard Faurat la
representació a la reunió del Consorci Pallars-Ribagorça de 26 de novembre
-226/07, de 23 de novembre (Exp. O-119/05), que aprova inicialment el Projecte
d urbanització de la UA2 Horts de Pietat Nord i ordena l exposició al públic
-227/07, de 26 de novembre (Exp. U-4/07), que atorga llicència de parcel·lació a Borda de
Paisan SL, per a segregar 2 parcel·les de la finca 8-2 del Pla Parcial Borda de Paisan
-228/07, de 28 de novembre (Exp. C-2/07.5), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar La Llar els dies del Pont de la Constitució i la Puríssima
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-229/07, de 29 de novembre (Exp. O-102/07), que atorga llicència d obres a Ferreteria
l Orri SLL, per a condicionament d un local a Pl. Santa Anna, 2
-230/07, de 29 de novembre (Exp. A-28/07), que atorga llicència d activitat a Ferreteria
l Orri SLL, per a local comercial de ferreteria a Pl. Santa Anna, 2
-231/07, de 30 de novembre (Exp. C-2/07.4), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar Cherokee els dies del Pont de la Constitució i la Puríssima
-232/07, de 30 de novembre (Exp. C-2/07.9), que autoritza l ampliació en 1 hora l horari de
tancament del bar Escalarre els dies del Pont de la Constitució i la Puríssima
-233/07, de 10 de desembre (Exp. O-123/07), que atorga llicència d obres a Manuel Garcia
Paz, per a reforma d un bany a C/ Dr. Muxí i Monroset, 6
-234/07, d 11 de desembre (Exp. O-49/06), que autoritza una ocupació de la via pública per
obres a Benjamí Montané per instal·lar una bastida a C/ Dr. Pol i Aleu, 10-12
-235/07, d 11 de desembre (Exp. O-125/07), que atorga llicència de primera ocupació a
Neopic SL, per a 18 habitatges i 2 locals a C/ Dr. Pol i Aleu, 43-45
-236/07, d 11 de desembre (Exp. O-125/07), que atorga llicència d obres a Neopic SL, per
modificar el projecte de la llicència O-6/00 a C/ Dr. Pol i Aleu, 43-45

El Ple queda assabentat del contingut dels Decrets 198/07 a 236/07, i ratifica en tots els seus
termes amb els vots a favor dels 7 membres presents del total d 11 que formen la
Corporació, els que són objecte de ratificació expressa, cap d entre els expressats.

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 2 de novembre de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
Es sol·licita al Departament d Innovació, Universitats i Empresa una subvenció per crear
una estructura de gestió i comercialització de l oferta turística.
S aprova la memòria de les obres de Zona d esbarjo de la Plaça Sant Eloi, amb un
import de 30.000,00 , i executar-les per administració.
S aprova executar les obres de Projecte constructiu del Sistema de Sort: Col·lector de
Sort-Terraplé, amb pressupost de 535.855,66 , pel sistema d administració.
Es formalitza amb la Caixa un préstec per import de 30.000,00 per finançar les obres
Zona d esbarjo de la Plaça Sant Eloi i es sol·licita a la Diputació de Lleida incloure l al
Pla de finançament d interessos de préstecs per inversions.
S aprova el document de les obres de Gestió forestal sostenible, amb un import de
22.260,54 , i adjudicar-les directament a Sefocat SL.
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Es sol·licita a la Direcció General d Acció Cívica un ajut de 130.000,00 per finançar
les obres de construcció d un nou Casal de Gent Gran a Sort.
S aprova la proposta per a la tramitació telemàtica de determinats procediments
administratius i les condicions per a fer-ho.

Junta de Govern de 23 de novembre de 2007
S aprova l acta de la sessió anterior.
S aprova l estat d ingressos i de despeses de la Fira de Tardor de 2007
Es sol·licita a la Direcció General del Medi Natural un ajut de 159.927,63
les obres de condicionament de l entorn de l Oficina del Parc Nacional.

per finançar

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 d 11 que
formen la Corporació.

04 Relació de factures
Vista la relació de pagaments núm. 2007/3, amb un import total de 799.759,34 ,
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 7 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA aprovar la relació de factures 2007/3.

En aquest punt s incorpora al Ple el senyor Colom
05 Ratificació de convenis
Exp. I-34/07
POSAN CARDÓS SL * CESSIÓ DE L ANTIGA PRESÓ DE DONES
Exp. S-22/04 * Conveni 35/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el senyor Llorenç Sánchez Abrié, administrador de
Posan Cardós SL en nom d aquesta empresa, mitjançant el qual es formalitza la cessió a
l Ajuntament de l antiga presó de dones per incorporar-la al Museu del Camí de la Llibertat i
d un espai per a instal·lar un ascensor per l ús de Casa Xorret, i altres qüestions derivades de la
Modificació puntual de les Normes al C/ Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 3, assumpte que es tracta a
aquet mateix ple,
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Amb els vots a favor dels 8 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 Posan Cardós SL
en nom d aquesta empresa, per a formalitzar la cessió a l Ajuntament de l antiga presó
de dones per incorporar-la al Museu del Camí de la Llibertat i d un espai per a instal·lar
un ascensor per l ús de Casa Xorret, i altres qüestions derivades de la Modificació
puntual de les Normes al C/ Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 3.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord, i expressament l esmentat conveni, còpia
del qual s adjunta a la present acta.

En aquest punt s absenta del Ple el senyor Sibís

DIPUTACIÓ DE BARCELONA * CESSIÓ DE LA CREU-PEDRÓ DE MONTARDIT
Exp. S-5/06 * Conveni 47/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb la Diputació de Barcelona, mitjançant el qual es
formalitza la cessió a l Ajuntament de Sort de l escultura de la Creu-pedró de Montardit de
Dalt, per a la seva exposició a l església de Santa Cecília de Montardit de Dalt i els
compromisos de cada part,
Amb els vots a favor dels 7 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
Diputació de Barcelona, per a formalitzar la cessió a l Ajuntament de Sort de l escultura
de la Creu-pedró de Montardit de Dalt.
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.

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT * UTILITZACIÓ 1a PLANTA DEL CAP
Exp. S-08/06 * Conveni 48/2007
Vist el conveni signat amb el senyor Josep Ramon Casas Iglésia, gerent territorial de l àmbit de
l Alt Pirineu i Aran de l Institut Català de la Salut i en nom d aquest, mitjançant el qual
s autoritza a l ICS la utilització de la primera planta del CAP i els compromisos de cada part,
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. Ratificar la signatura del conveni signat entre l Ajuntament de Sort i l Institut Català de
la Salut pel qual s autoritza a l ICS la utilització de la primera planta del CAP.
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.

ASSOCIACIÓ DE LARINGECTOMITZATS * REHABILITACIÓ FONIÀTRICA
Exp. S-3/07 * Conveni 49/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb l Associació de laringectomitzats i mutilats de la veu,
mitjançant el qual es formalitza la col·laboració de l Ajuntament per al finançament del cost de
la rehabilitació foniàtrica del veí de Sort senyor Lluís Prat Sabarich i els compromisos de les
dos parts,
Amb els vots a favor dels 7 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
l Associació de laringectomitzats i mutilats de la veu per a formalitzar la col·laboració
de l Ajuntament per al finançament del cost de la rehabilitació foniàtrica del veí de Sort
senyor Lluís Prat Sabarich i els compromisos de les dos parts.
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 * ACCÉS NORD A SEURÍ
Exp. E-6/07 * Conveni 50/2007
Vist l esborrany de conveni a signar amb el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, mitjançant el
qual es formalitza la mútua col·laboració per a l avançament de les obres de construcció de
l accés nord a Seurí i els compromisos de les dos parts,
Amb els vots a favor dels 7 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
Consell Comarcal del Pallars Sobirà per a formalitzr la mútua col·laboració per a
l avançament de les obres de construcció de l accés nord 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.
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En aquest punt es reincorpora al Ple el senyor Sibís

06 Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya 2008-2012
Exp. F-37/07
Vista la relació d obres que la Comissió informativa d urbanisme i obres proposa sol·licitar que
siguin incorporades al Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya del període 2008-2012, obres
que han estat consensuades amb els veïns en el cas de les referides als nuclis agregats, que
inclou les següents obres:
Construcció d'una piscina coberta a Sort
Urbanització de carrers d'Altron
Urbanització de carrers a Montardit de Baix i cond.local social
Urbanització de l'entorn de l'Església i Cucut
Urbanització de carrers a Llarvén
Urbanització Borda de Paisan, de Sort
Urbanització de carrers a Olp
Urbanització del C/ Castell
Urbanització de carrers a Llessui
Urbanització de carrers de Pujalt
Urbanització de l'Av. Generalitat
Urbanització de carrers de Montardit de Dalt
Urbanització de carrers de Sorre
Urbanització de carrers de Seurí
Urbanització del nucli d'Enviny
Creació d'una zona d'aparcament a Bernui
Urbanització de carrers de Bressui
Urbanització de carrers a la Bastida
Construcció de línia elèctrica a Antena d'Altron

Vista la normativa de desenvolupament del Pla i la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment els projectes i memòries valorades incloses a la proposta de la
Comissió informativa d urbanisme i obres per a ser incorporades al Pla Únic d Obres i
Serveis de Catalunya del període 2008-2012, i sotmetre-les a la tramitació
reglamentàriament establerta.
2. Sol·licitar al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya la
incorporació de les següents obres al Pla Únic d Obres i Serveis de Catalunya del
període 2008-2012, amb expressió de la prioritat i l anualitat que es demana:
Priorita
t
1
2
3

ANY
OBRA
2008 Construcció d'una piscina coberta a Sort
2009 Construcció d'una piscina coberta a Sort
2008 Urbanització de carrers d'Altron
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SUBVENCIÓ
650.000,00
650.000,00
60.000,00

PLE 2007-08 = 17 desembre 2007

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2012
2012

Urbanització de carrers a Montardit de Baix i cond.local social
Urbanització de l'entorn de l'Església i Cucut
Urbanització de carrers a Llarvén
Urbanització Borda de Paisan, de Sort
Urbanització de carrers a Olp
Urbanització del C/ Castell
Urbanització de carrers a Llessui
Urbanització de carrers de Pujalt
Urbanització de l'Av. Generalitat
Urbanització de carrers de Montardit de Dalt
Urbanització de carrers de Sorre
Urbanització de carrers de Seurí
Urbanització del nucli d'Enviny
Creació d'una zona d'aparcament a Bernui
Urbanització de carrers de Bressui
Urbanització de carrers a la Bastida
Construcció de línia elèctrica a Antena d'Altron

60.000,00
132.557,59
60.000,00
60.000,00
60.000,00
37.581,43
59.932,55
60.000,00
92.236,36
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
16.437,95

3. Tramitar telemàticament les sol·licituds a través del portal Ea-cat de la Generalitat.
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.

07 Al·legacions al Pla Director Urbanístic del Pallars Sobirà
Exp. U-20/07
L Alcalde comunica al Ple que la Generalitat de Catalunya ha redactat el Pla Director del
Pallars Sobirà, normativa urbanística que marcarà unes línies directrius a tots els municipis de la
comarca, que a Sort per exemple preveu el traçat de la variant de les carreteres N-260 a C-13 i
al sector oest de la vila de Sort, que hi figura com a centre de serveis, es preveu donar un
aprofitament urbanístic superior a l actual, i que actualment el Pla Director està en exposició
pública institucional fins el dia 8 de gener de 2008 després d haver-se esgotat el termini
d exposició pública general, per la qual cosa la Comissió informativa d urbanisme i obres
proposa al Ple l adopció dels següents acords:
-

-

Que els petits pobles no es vegin ofegats amb un creixement Zero i s hi permeti un
creixement no desmesurat, pel sistema d allargar els carrers existents amb un o dos
habitatges o amb zones d aparcament.
Que a les al·legacions genèriques de l Ajuntament s incorporin les al·legacions
presentades per les persones físiques i jurídiques que no les hagin presentat durant el
termini d exposició pública general.

Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres.
2. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
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necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

08 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, parcel·la de
referència cadastral 6475605, Casa Facèrcia, de Sort, redactat per l arquitecta Elisabet Claró
Tolsau per encàrrec de l empresa Posan Cardós SL,
Atès que l esmentat document ha estat aprovat inicialment pel Ple en sessió de 14 de setembre
de 2007, i que els corresponents Edictes han estat exposats al públic al tauler d anuncis oficials
de l Ajuntament, al diari La Mañana de 26 d octubre de 2007 i al BOP núm. 153 de 27
d octubre de 2007, i que durant el termini d exposició pública no s ha presentat cap al·legació,
Vist el que es disposa al Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, en relació amb la tramitació de l expedient,
A proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres i vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 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 per a la modificació puntual
d alineacions al C/ Dr. Carles Pol i Aleu, 3.
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.

09 Nomenament de personal eventual d assessorament jurídic en matèria urbanística
Exp. P-2/07, P-24/07
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres, de contractar un assessor
en matèria jurídic-urbanística com a personal laboral eventual de confiança, ateses les
dificultats actuals de la gestió urbanística i les necessitats actuals i futures de la Corporació,
nomenament que es concreta en la persona del senyor Carles Puigdomènech Cantó, amb la
titulació de llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Polítiques i postgraduat en Urbanisme,
amb una retribució de 18.931,88 euros bruts anuals totals, retencions incloses, a abonar en
14 pagues mensuals,
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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 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació el Ple
ACORDA:
1. Nomenar, amb efectes 1 de gener de 2008, el Sr. Carles Puigdomènech Cantó, amb la
titulació de llicenciat en Dret, llicenciat en Ciències Polítiques i postgraduat en
Urbanisme, en el lloc de treball d assessor en matèria jurídic-urbanística i com a
personal eventual de l Ajuntament de Sort, bo i determinant que prestarà la seva funció
de confiança i assessorament a l Alcalde i al regidor responsable d urbanisme.
2. Determinar, en els termes de l article 104.2 LRBRL, que el nomenament d aquesta
persona, és lliure, així com el seu cessament, que es produirà automàticament en tot cas
quan es produeixi el cessament o expiri el mandat de les autoritats a les que presti la
seva funció de confiança o assessorament.
3. Efectuar les modificacions necessàries als pressupostos municipals de l any 2008, per
tal d atendre els pagaments acordats.
4. Publicar aquest acord al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al Butlletí Oficial de
la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que
s estableix a l article 104.3 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, reguladora de les bases del
règim local i disposicions concordants.
5. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a
l efectivitat d aquest acord.

10 Reglament de funcionament de Casa Xorret
Exp. G-32/07
Vist l avantprojecte de Reglament de funcionament de Casa Xorret, hotel municipal
d entitats, redactat pels serveis tècnics municipals,
A proposta de la Comissió informativa de Benestar social i associacionisme, i atès el que es
disposa a la legislació vigent en la matèria, i especialment als articles 63 a 66 del Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens
locals,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar inicialment l avantprojecte de Reglament de funcionament de Casa Xorret.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública, mitjançant Edictes publicats
durant 30 dies hàbils al tauler d anuncis oficials de l Ajuntament, al DOGC, al
Butlletí Oficial de la Província i a un diari de màxima difusió a la província, a
l efecte de presentació d al·legacions. Cas que no se n presenti cap, l acord
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d aprovació quedarà elevat automàticament a definitiu sense necessitat d adoptar-ne
cap més.
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 Nomenclàtor de carrers de la Urbanització Borda de Paisan
Exp. U-13/07
Atès que el Ple de l Ajuntament de Sort va aprovar, en sessió de 10 de maig de 2007 la
proposta de nomenclàtor dels carrers de la urbanització Borda de Paisan, al Pla parcial del
mateix nom, redactada pels serveis tècnics municipals, amb noms d elements històrics i
culturals i de toponímia de la vall de Santa Anna, on s ubica la urbanització, i que durant el
termini d exposició pública els veïns de la urbanització han presentat una al·legació que
incorpora modificacions de noms,
Atesa la proposta de les Comissions informatives d urbanisme i obres i de governació i
vistes la normativa vigent en la matèria i la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 8 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar definitivament el nomenclàtor de carrers de la Urbanització Borda de Paisan,
amb els següents noms:
- Carrer dels Noguers
- Carrer de la Borda
- Carrer de Costa Negra
- Carrer de la Vinya
- Camí d Embonui
2. Notificar el present acord a la Direcció General d Administració Local de la Generalitat
de Catalunya, a Correus i als organismes de subministrament de serveis.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents i fer totes les gestions que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.

En aquest punt s incorpora al Ple la senyora Anglada
12 Cessió del Centre al Dept. d Acció Social i Ciutadania com a Casal de gent gran
Exp. M-19/07
Vista memòria de l Alcaldia que consta a l expedient instruït per a la cessió a la Generalitat de
Catalunya del solar i del local anomenat El Centre destinat a la construcció d una nou Casal de
gent gran, en la que s exposa la necessitat i la importància d aquest nou equipament,
Vista la normativa vigent en matèria de cessions patrimonials, vistos els informes tècnics i
12

PLE 2007-08 = 17 desembre 2007

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 benestar social,
Ateses les consideracions exposades per l Alcalde en relació amb la història d aquest
edifici, que fou construït pels membres de l Esquerra Republicana de Catalunya de Sort i
inaugurat pel llavors President de la Generalitat Hble. Sr. Francesc Macià, i que amb el
temps ha tingut diverses funcions, i les exposades pel senyor Marc Faurat, que demana que
es col·loqui una placa commemorativa de la història del Centre Republicà,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació el
Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment la cessió al Departament d Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya, en els termes previstos als articles 49 i 50 del Decret
336/1988, de 17 d octubre, pel qual s aprova el Reglament del patrimoni dels ens
locals, del local anomenat El Centre, antic Centre d Esquerra Republicana de
Catalunya, per ser destinat a Casal de gent gran. El local cedit té les següents
característiques:
Solar amb referència cadastral 6477030CG4967N0001PQ, amb 201,40 m2 de
superfície, sobre el que hi ha construït un edifici en dos plantes, de 201,40 m2 de
superfície construïda cadascuna i 402,80 m2 de superfície construïda total. Limita al
Nord amb Benjamí Montané Vidal (casa i botiga), a l Est amb Benjamí Montané
Vidal (fusteria), al Sud amb Josep Vidal Escoll, abans Cooperativa Lletera del
Pallars, i a l Oest amb carrer del Dr. Carles Pol i Aleu, núm. 8. Inscrita a l Inventari
municipal de béns a l epígraf 431/1/1 i al Registre de la Propietat al tom 511, llibre
20 de Sort, foli 186, finca 2.072.
2. Sol·licitar al Departament d Acció Social i Ciutadania la col·locació d una placa
commemorativa de la història del Centre Republicà, amb un text supervisat per
l Ajuntament.
3. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició al públic durant el termini de 30 dies, a
l efecte de presentació d al·legacions.
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.

13 Assumptes de tràmit i administratius
BORSA D HABITATGE JOVE
Exp. S-13/07
Vista la convocatòria d ajuts de la Direcció General de Joventut per a la creació d una Borsa
d Habitatge Jove, per la qual fa l aportació econòmica i controla les actituds i l Ajuntament
ha de disposar d un tècnic,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres i la normativa vigent en
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aquesta matèria, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sol·licitar a la Direcció General de Joventut la creació d una Borsa d Habitatge Jove
a 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.

MODIFICACIONS AL REGISTRE TELEMÀTIC
Exp. E-8/07
Vist l acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 2 de novembre de 2007,
d aprovació de la tramitació telemàtica dels procediments i tràmits de competència
municipal que consten a l expedient a través de la pàgina web i de les condicions per a ferho,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de noves tecnologies, i vistes la normativa
vigent en aquesta matèria i la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Ratificar expressament l acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió de 2 de
novembre de 2007, d aprovació de la tramitació telemàtica dels procediments i
tràmits de competència municipal que consten a l expedient a través de la pàgina
web i de les condicions per a fer-ho.
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.

ADJUDICACIÓ DE LA 3ª FASE DEL CASAL DE GENT GRAN
Exp. F-60/07
Vista la separata de la 3a fase de les obres de construcció del Casal de Gent Gran de Sort,
redactada per l arquitecte municipal senyor Christian Lladós Gallart, amb un import total
d execució per contracta de 130.366,79 ,
Atès que l adjudicatari de fases anteriors de la mateixa obra de construcció del Casal és
l empresa Cisteró SL, i que l arquitecte municipal, Sr. Christian Lladós Gallart, ha estat
designat com a director tècnic de les obres,
Vist el que es disposa a l article 141 del Reial Decret 2/2000, de 16 de juny, pel qual s aprova el
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text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en relació amb el
procediment negociat sense publicitat, i vista la documentació que consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar la separata de la 3a fase de les obres de construcció del Casal de Gent Gran de
Sort, amb un import total d execució per contracta de 130.366,79 .
2. Adjudicar les obres directament, com a obres complementàries de les anteriorment
adjudicades i no incloses a separates anteriors, a l empresa Cisteró SL, per l import total de
130.366,79 .
3. Imputar la despesa a la partida 4-631 del Pressupost vigent.
4. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

ORDENANÇA REGULADORA DEL SOROLL I LES VIBRACIONS
Exp. G-33/07
Vista la proposta d Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions, adaptada
pels serveis tècnics municipals sobre la base de l ordenança tipus de la Generalitat de
Catalunya,
Vist el que es disposa als articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s aprova
el Reglament d obres, activitats i serveis dels ens locals, i disposicions concordants
d aplicació, i vista la documentació que consta a l expedient,
Atesa la proposta de la Comissió informativa de governació, i vista la documentació que
consta a l expedient,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar inicialment la creació de l Ordenança municipal reguladora del soroll i les
vibracions.
2. Sotmetre l expedient al tràmit d exposició pública durant el termini de 30 dies, a l efecte
que les persones interessades puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que estimin
oportunes. En el cas que no se n presenti cap durant l expressat termini, l acord
d aprovació quedarà automàticament elevat a definitiu sense necessitat d adoptar-ne cap
més.
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.

MOCIÓ DE SUPORT A ACTIVITAT CATALUNYA I VOLTANTS EN BICICLETA
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Exp. S-7/07
Vista la moció presentada per la Comissió informativa d esports, de donar suport a la
iniciativa presentada pel senyor Jordi del Egido Torres d organitzar una activitat
denominada Catalunya i voltants amb bicicleta, campionat de cicloturisme en rutes per
fomentar l esport de la bicicleta,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Donar suport al projecte Catalunya i voltants amb bicicleta, presentat pel senyor
Jordi del Egido Torres, pel seu caràcter esportiu, cultural i mediambiental.
2. Trametre aquest acord al Consell Comarcal del Pallars Sobirà, a la Diputació de
Lleida, a la Secretaria General de l Esport i a les Secretaries Generals de Turisme,
del Patrimoni Cultural i de Desenvolupament Rural de la Generalitat de Catalunya
per tal que les esmentades institucions donin el seu suport a projecte del senyor del
Egido si ho consideren convenient.
3. Donar suport als treballs del promotor de la iniciativa i de les administracions
implicades de manera que el projecte presentat pugui arribar a esdevenir una realitat
nacional, traspassant les fronteres del Principat de Catalunya cap a l Aragó, la
Comunitat Valenciana i els Departaments dels Pirineus francesos.
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.

EXPOSICIÓ AL PÚBLIC DE 2 SOLUCIONS A LA CRUÏLLA N-260/C-13
E-6/07
Atès que la cruïlla de les carreteres N-260 i C-13 presenta des de fa anys moltes dificultats
al trànsit dels actuals vehicles pesats, pel seu angle tancat, per la seva estretor i per la
proximitat dels edificis confrontats,
Vista la proposta d ordenació de la cruïlla redactada pel Ministeri de Foment, de l anàlisi de
la qual resulta que es tracta d una solució amb una estructura excessivament massiva i que
ocupa totalment el Parc del Riuet,
Vista la proposta d ordenació redactada per l enginyer senyor Joan Gurrera, i els croquis
d altres solucions possibles rebuts als serveis tècnics municipals, d eixamplar els amgles de
la cruïlla sense construir una rotonda,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d urbanisme i obres de posar a informació
pública les diferents solucions existents per a l ordenació de la cruïlla de les carreteres N260 i C-13.
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el Ple
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ACORDA:
1. Exposar a la població de la forma habitual les diferents solucions existents per a
l ordenació de la cruïlla de les carreteres N-260 i C-13, a l efecte de recollir els
suggeriments que es consideri convenient, durant el termini d un mes.
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.

PLEC DE CLÀUSULES DEL CONCURS DE CONCESSIÓ DE L ESCORXADOR
M-22/07
Vist el Plec de condicions generals que hauran de regir la contractació per a la concessió
administrativa de l explotació i la gestió del servei de l escorxador municipal de Sort, redactat
pels serveis tècnics municipals,
Atesa la proposta de la Comissió informativa d Hisenda, que indica que actualment
l escorxador municipal és industrial, i es preveu finalitzar les obres de reforma i adequació a la
normativa vigent cap a finals del proper mes de març, i no és artesanals com als anys 50, per la
qual cosa s ha redactat un Plec per que la seva gestió es porti de forma professionalitzada,
Vist el que es disposa al Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat per Decret 2/2003, de 28 d abril, i als articles 61 i 62 del Decret 336/1988, de 17
d octubre, pel qual s aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya,
Amb els vots a favor dels 9 membres presents del total d 11 que la formen, la Junta de
Govern ACORDA:
1. Aprovar inicialment el Plec de condicions generals que hauran de regir la contractació per a
la concessió administrativa de l explotació i la gestió del servei de l escorxador municipal
de Sort.
2. Sotmetre aquest Plec al tràmit d exposició al públic durant el termini d un mes, als efectes
previstos als articles 49 del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s aprova
el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques i 277 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya.
3. Facultar l Alcalde per a signar tots els documents que siguin necessaris per a l efectivitat
d aquest acord.

14 Precs i preguntes
El senyor Marc Faurat indica que els rètols instal·lats al Camí Natural de les Vernedes són en
castellà, i demana si es posaran en català. L Alcalde exposa que aquesta obra, que ha suposat
una inversió molt important, ha permès fer una interessant feina de divulgació amb els joves,
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però que tota la retolació s ha fet en castellà, per la qual cosa l Ajuntament ha requerit al
Ministeri de Foment que es retiri i s instal·li també en català, cosa que farà a finals de febrer i
segurament només en català.
El senyor Marc Faurat demana que es requereixi a l empresa Fecsa que finalitzi la reforma de
les línies elèctriques de la Plaça Sant Eloi, al que l Alcalde indica que s està preparant un escrit
amb els deures de Fecsa a la Plaça Sant Eloi, a Bressui i al Col·legi, atès que al menjador
escolar s han de preparar més de 400 dinars al dia i cal més potència per al rentaplats, escrit que
se ls passarà per correu electrònic. El senyor Eduard Faurat afegeix que en relació amb el
cablejat elèctric de la Plaça Sant Eloi l empresa Fecsa precissament avui ha finalitzat els canvis
que s havien de fer al traçat i que el proper dia 12 de gener es farà el descàrrec de tensió per
anul·lar els cables vells i posar en servei els nous.

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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