ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE SORT

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

15 de setembre de 2006
de 900 h a 920 h
sala de reunions de l Ajuntament de Sort
extraordinari i urgent
G-21/06
Ple 06/4

Hi assisteixen:
Sr. Agustí López i Pla
Sr. Àngel Guiu Abella
Sr. José Manrique Gervilla
Sr. Miquel M. Bretcha Vivó
Sr. Santiago Pelegrina Ocaña
Sra. Eva Lluvich Sagarra
Sr. Gilberto Díaz de la Fuente
Sr. Carles Vives Agurruza

alcalde
1r Tinent d'alcalde
2n Tinent d'alcalde
regidor
regidor
regidora
regidor
secretari

No assisteixen
Sra. Núria Comes Pon
Sr. Josep Cases Calvet

regidora
regidor

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

Aprovació de la urgència de la sessió
Constitució d un Consorci per a la gestió d un canal de la Televisió Digital Local
Conveni 1% cultural per Rehabilitació del castell
Pla especial urbanístic per a la instal·lació d una Planta de transferència de residus

Amb el següent desenvolupament:

01 Aprovació de la urgència de la sessió
L alcalde manifesta que la urgència de la present sessió deriva de la necessitat de presentar avui
mateix, com a data límit, l acord d aprovació de la constitució del Consorci per a la gestió d un
canal de la Televisió Digital Local a la demarcació denominada La Seu d Urgell. Per unanimitat
dels assistents el Ple ACORDA aprovar la urgència de la sessió.
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02 Constitució d un Consorci per a la gestió d un canal de la Televisió Digital Local
Exp. E-26/06
L Alcalde presenta per a la seva aprovació una proposta a la que s indica:
Atesa la concessió a la demarcació La Seu d Urgell per a poder crear una televisió digital
local, segons el què s estableix al Pla Tècnic Nacional de la Televisió Digital Local
(PTNTDL).
Atesa aquesta possibilitat i de les converses mantingudes amb els diversos ajuntaments
implicats a fi de proposar la creació d un consorci per a la gestió de la televisió digital local
pública de la demarcació La Seu d Urgell, i és acceptat per tots els assistents, iniciar els
tràmits necessaris per aquest fi, en cada un dels ens locals; és per això que l alcalde, proposa
al Ple municipal, l adopció dels següents acords:
1. Aprovar la creació del consorci per a la gestió conjunta del canal públic de Televisió
Digital Local pública de la demarcació La Seu d Urgell, d acord amb la llei 4/1995 de 22 de
desembre.
2. Aprovar inicialment els estatuts que regiran aquest consorci.
3. Sotmetre a informació pública aquest acord junt amb els estatuts pel termini de trenta dies
mitjançant edicte al BOP i DOGC, transcorregut aquest termini si no hi ha al·legacions
aquest acord esdevindrà definitiu.
4. Sol·licitar a la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i als Consells Comarcals de
l Alta Ribagorça, l Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, per a que
s incorporin al Consorci.
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 1 en
contra, del senyor Díaz, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar la creació del consorci per a la gestió conjunta del canal públic de Televisió
Digital Local pública de la demarcació La Seu d Urgell, d acord amb la llei 4/1995 de 22
de desembre.
2. Aprovar inicialment els estatuts que regiran aquest consorci.
3. Sotmetre a informació pública aquest acord junt amb els estatuts pel termini de trenta dies
mitjançant edicte al BOP i DOGC, transcorregut aquest termini si no hi ha al·legacions
aquest acord esdevindrà definitiu.
4. Sol·licitar a la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona i als Consells Comarcals de
l Alta Ribagorça, l Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, per a que
s incorporin al Consorci.
5. Facultar l Alcalde per a fer totes les gestions i signar tots els documents que siguin
necessaris per a l efectivitat d aquest acord.
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03 Conveni 1% cultural per Rehabilitació del castell
Exp. F-52/06
Vist l esborrany de conveni a signar amb la Subsecretària del Ministeri de Foment, en
representació del dit departament, mitjançant el qual es formalitzen els mutus compromisos per
al finançament i execució de les obres del Projecte de Rehabilitació de l entorn del Castell de
Sort, II fase,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 1 en
contra, del senyor Díaz, dels 7 membres presents del total de 9 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
Subsecretària del Ministeri de Foment, en representació del dit departament, per al
finançament i execució de les obres del Projecte de Rehabilitació de l entorn del Castell de
Sort, II fase.
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.

04 Pla especial urbanístic per a la instal·lació d una Planta de transferència de residus
Exp. U-9/06
Atès que l expedient de 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
urbanista senyor Ignasi Garcia Pastor, dels serveis tècnics municipals de Sort, per encàrrec del
Consell Comarcal del Pallars Sobirà i tramitat per l Ajuntament, ha estat exposat al públic al
tauler d anuncis oficials de l Ajuntament i al BOP núm. 97 de 15.7.2006,
Atès 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 vista la documentació que consta a
l expedient,
Amb 6 vots a favor, dels senyors López, Guiu, Manrique, Bretcha, Pelegrina i Lluvich, i 1 en
contra, del senyor Díaz, dels 7 membres presents del total de 9 que formen la Corporació, el
Ple ACORDA:
1. Aprovar provisionalment el document de Pla Especial Urbanístic per a la instal·lació d una
planta de transferència de residus municipals, a la carretera d Enviny, municipi de Sort.
2. Trametre l expedient a la Comissió d Urbanisme de Lleida per al tràmit d aprovació
definitiva.
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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.

Finalització
No havent més assumptes a tractar, l'alcalde aixeca la sessió 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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