ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT
Dia:
Horari:
Lloc:
Caràcter:
Expedient:
Sessió:

24 de març de 2009
de 0845 h a 0915 hores
sala de reunions de l'Ajuntament de Sort
extraordinari
G-13/09
Ple 09/3

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Llàtzer Sibís Goset
Sra. Rosa M. Anglada Bespín
Sra. Imma Gallardo Barceló
Sr. Marc Faurat Rafel
Sr. Lluís Juangran Canut
Sr. Carles Vives Agurruza

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

secretari

Excusen la seva absència
Sr. Eduard Faurat Prat
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Josep Colom Prió
Sr. Josep M. Lluís Lladós
Sr. José Luis Meneses González

2n 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.
L’Alcalde proposa al Ple la inclusió d’un punt d’urgència, motivat per la necessitat de
presentar un projecte a l’Òrgan de Gestió del Programa Operatiu de Cooperació
Transfronterera Espanya-França-Andorra (POCTEFA) i poder optar a l’atorgament d’un
ajut de la Comissió Europea. Per unanimitat dels assistents el Ple acorda tractar aquest punt
amb caràcter d’urgència.
Es passa a tractar el següent ordre del dia:
01
02
03
04

Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior
Text refós del Pla Especial de la Planta de transferència de RSU
Adjudicació provisional de la gestió de l’Escola de Piragüisme
Solucions per a la millora de la cruïlla de les carreteres N-260 i C-13

Punt que s’afegeix:
1

05 Projecte de turisme esportiu i temàtic i centres d’acollida a Sort i Foix
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 20 de febrer de 2009, que s'aprova
per unanimitat. El Sr. Alcalde ordena la seva transcripció al Llibre d'Actes.

02 Text refós del Pla Especial de la Planta de transferència de RSU
Exp. M-19/07
Vist el document de Text refós del Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d’una Planta de
transferència de residus municipals a la Carretera d’Enviny, municipi de Sort, redactat per
l’arquitecte senyor Ignasi Garcia Pastor, dels serveis tècnics municipals de Sort, per encàrrec
del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, document que incorpora les prescripcions derivades
de l’informe tècnic del Servei Territorial de Lleida de la Direcció General d’Urbanisme de 2 de
febrer de 2007, de la Memòria ambiental de novembre de 2008, i de l’acord i l’informe de
l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental de 25 de febrer de 2009,
Vist el que es disposa als articles 78 i 83 del 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, i 109
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Text refós del Pla Especial Urbanístic per a la
instal·lació d’una Planta de transferència de residus municipals a la Carretera d’Enviny,
municipi de Sort, que incorpora les prescripcions derivades de l’informe tècnic del
Servei Territorial de Lleida de la Direcció General d’Urbanisme de 2 de febrer de 2007,
de la Memòria ambiental de novembre de 2008, i de l’acord i l’informe de l’Oficina
Territorial d’Avaluació Ambiental de 25 de febrer de 2009.
2. Trametre el document de Text refós a la Comissió d’Urbanisme de Lleida per a la
seva aprovació definitiva, si escau.
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, i expressament l′escriptura de cessió.

03 Adjudicació provisional de la gestió de l’Escola de Piragüisme
Exp. S-39/08.1
Vista l’Acta de la Mesa de contractació del procediment per escollir la oferta econòmica més
avantatjosa per a la concessió de la gestió de l’Escola de Piragüisme de Sort, que proposa
adjudicar provisionalment la concessió a l’oferta presentada per l’empresa Escola de
2

Piragüisme de Sort SL, única oferta presentada, en les condicions que s’hi expressen,
Vist el que es disposa als articles 135 i 145 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Adjudicar provisionalment la concessió de la gestió de l’Escola de Piragüisme de Sort
a l’oferta presentada per l’empresa Escola de Piragüisme de Sort SL, en les
condicions que s’expressen a l’Acta de la Mesa de contractació.
2. Notificar aquest acord a l’adjudicatari, als efectes previstos a l’article 135.3 de la
Llei 30/2007, i publicar l’adjudicació de la forma reglamentàriament prevista.
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, i expressament el contracte de la
concessió.

04 Solucions per a la millora de la cruïlla de les carreteres N-260 i C-13
Exp. E-3/09
Vista la proposta de l’Alcaldia de proposar solucions al Ministeri de Foment per tal
d’agilitar les obres previstes d’eixamplament de les voreres al Pont de la N-260 sobre el riu
Noguera Pallaresa i de millora de la cruïlla de les carreteres N-260 i C-13, a la qual
s’esmenta: A) L’existència de l’avanç-projecte redactat pels serveis tècnics del Ministeri de
Foment, anomenat Proyecto de mejora de obra de paso en CN-260 PK 307,40 al 307,50.
Clave 33-L-3210, per resoldre l’angle recte de l’esmentada cruïlla; B) L’existència d’altres
alternatives a la dissenyada a l’avanç-projecte abans esmentat, amb menys impacte sobre el
Parc del Riuet atès que la proposta inicial ha generat opinions molt contràries per part de la
població; C) L’existència d’un projecte redactat per l’empresa Urbeg SL per encàrrec de
l’Ajuntament a petició del Ministeri de Foment, denominat Acondicionament de la carretera
N-260 a Sort. Tram: sortida cap a l’Alt Urgell, per millorar la vialitat dels vianants al carrer
del Dr. Muxí i Monroset, tram urbà de la carretera N-260 entre els ponts del Riuet i de la
Noguera Pallaresa, i a aquest darrer pont mitjançant l’eixamplament de la vorera; i D) La
vinculació que el Ministeri ha efectuat entre ambdós projectes de millora, un amb la
denominació Proyecto de mejora de obra de paso en CN-260 PK 307,40 al 307,50. Clave
33-L-3210, i l’altre amb la denominació del Ministeri de Foment Puente peatonal en el
tramo urbano de Sort de la carretera N-260, inclosa a la Secció 17 Ministeri de Foment,
Servei 38 Dirección General de Carreteras, Programa 453C, article 61, projectes ambdós
molt propers físicament però que presenten problemes molt diferents en la seva gestió,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Sol∙licitar a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya:
a) La desvinculació de la tramitació administrativa i de l’execució dels projectes
denominats
3

-

Proyecto de mejora de obra de paso en CN-260 PK 307,40 al 307,50. Clave
33-L-3210
- Acondicionament de la carretera N-260 a Sort, tram de sortida a l’Alt Urgell
- Puente peatonal en el tramo urbano de Sort de la carretera N-260.
b) Agilitar l’execució de les obres previstes al projecte denominat Acondicionament
de la carretera N-260 a Sort, tram de sortida a l’Alt Urgell - Puente peatonal en
el tramo urbano de Sort de la carretera N-260.
c) Posposar l’execució de les obres previstes al Proyecto de mejora de obra de paso
en CN-260 PK 307,40 al 307,50. Clave 33-L-3210 per a resoldre els problemes
que planteja l’envergadura de la connexió prevista i les seves afectacions.
2. Notificar aquest acord a la Direcció de Lleida de la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a 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.

05 Projecte de turisme esportiu i temàtic i centres d’acollida a Sort i Foix
Exp. F-2/09
Vist projecte denominat Desenvolupament de turisme esportiu i temàtic transfronterer i
sinèrgia de les infraestructures esportives i centres d’acollida a Sort i Foix, redactat pels
serveis tècnics de l’Ajuntament de Sort i del Club de loisir Léo Lagrange, de Foix, amb un
import total d’execució de 741.500,06 € i uns imports parcials de 300.620,06 €
corresponents al soci Ajuntament de Sort i 440.880,00 € corresponents al soci Foyer Léo
Lagrange,
Vist l’esborrany de conveni transfronterer de partenariat per a la realització de l’esmentat
projecte de Desenvolupament de turisme esportiu i temàtic transfronterer i sinèrgia de les
infraestructures esportives i centres d’acollida a Sort i Foix, a signar amb el president de
l’associació Club de loisir Léo Lagrange de Foix, mitjançant el qual es defineixen els drets, les
obligacions i les responsabilitats respectives en la realització del projecte, a presentar a l’eix 2
del Programa de cooperació territorial Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 207-2013, i que
preveu una despesa global de 741.500,06 €, dels quals 300.620,06 € corresponen al soci
Ajuntament de Sort i 440.880,00 € al soci Foyer Léo Lagrange,
A proposta de l’Alcaldia, atesa la normativa vigent en la matèria i vista la documentació que
consta a l’expedient,
Amb els vots a favor dels 6 membres presents del total d’11 que formen la Corporació, el Ple
ACORDA:
1. Aprovar el projecte denominat Desenvolupament de turisme esportiu i temàtic
transfronterer i sinèrgia de les infraestructures esportives i centres d’acollida a Sort
i Foix, que seguirà la tramitació reglamentària.
2. Aprovar la signatura de l’esborrany de conveni transfronterer de partenariat per a la
realització de l’esmentat projecte de Desenvolupament de turisme esportiu i temàtic
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transfronterer i sinèrgia de les infraestructures esportives i centres d’acollida a Sort
i Foix.
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, i expressament el referit conveni.

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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