AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)

DECRET 129/2018
Josefina Lladós Torrent, Alcaldessa de l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet,
Per part del Consell Comarcal, i d’acord amb un gran nombre d’ajuntaments de la
comarca de l’Alt Urgell s’ha proposat que se sol·liciti un ajut a la convocatòria feta per
RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria del cofinançament a les
entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 i
que es regeix per bases aprovades per l’ORDRE PRE/105/2018, de 2 de juliol, per la
qual s'aproven les bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals
susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, dins l’eix prioritari 4 de Afavorir el pas a una economia baixa en
carboni en tots els sectors.
La base 2 estableix que en podran ser beneficiaris els Consells Comarcals i els
municipis de més de 20.000 habitants. Tenint en compte que a la comarca de l’Alt
Urgell no hi ha cap municipi amb població suficient per ser susceptible de ser
beneficiari de forma individual, i que en l’anterior convocatòria del PO FEDER 20142020 ja va sorgir el interès general de municipis de participar en aquesta línia, s’ha
proposat que sigui el Consell Comarcal qui sol·liciti l’ajut com a entitat beneficiària
d’acord amb els ajuntaments que hi vulguin participar.
L’Ajuntament de Ribera d’Urgellet té la necessitat i interès de fer diverses inversions
amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de CO2 en
l’edificació, en les infraestructures i els serveis públics.
S’inclouen en les inversions actuacions de canvi de l’enllumenat públic i l’enllumenat
d’edificis per un de més eficient, també inversions de millora de l’envolvent tèrmic dels
edificis i l’ús d’energies renovables en les infraestructures públiques.
La despesa energètica d’aquestes infraestructures avaluada suposa aproximadament un
30% del pressupost total de molts ajuntaments de la comarca, cosa que fa molt
important dur a terme iniciatives d’aquestes característiques per tal de poder tenir uns
municipis més eficients i sostenibles que permet la millora i innovació de la tecnologia
actual així com l’adequació al Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la
Llei 6/2001 que regula els sistemes d’il·luminació de nova instal·lació i la modificació
de les instal·lacions existents .
La base 9.2. de la Ordre PRE/105/2018 exclou les despeses de gestió de la sol·licitud
de les despeses subvencionables, les quals per tant seran assumides per cada ajuntament

participant a la inversió comarcal, i que inclouen la redacció de la memòria tècnica de
l’operació i la documentació tècnica i plànols, que haurà de ser aprovat per l’òrgan
competent, i de la qual se n’ha de fer càrrec cada un dels ajuntaments participants.
Tenint en compte les facultats d’aquesta alcaldia,
HE RESOLT:
Primer. Donar suport a la presentació de la sol·licitud per part del Consell Comarcal,
que inclou les inversions a fer al municipi de Ribera d’Urgellet.
Segon. Comprometre’s a finançar la despesa corresponent a la redacció de la
documentació tècnica necessària per a la presentació de la sol·licitud que comprèn tant
la part proporcional de la memòria, d’acord amb el criteri de repartiments segons
habitants, i del projecte tècnic que correspongui a l’Ajuntament, d’acord amb el criteri
de repartiment de proporcionalitat a la tasca a realitzar a cada ajuntament.
Tercer. Comprometre’s a elevar al Ple, o a l’òrgan competent de l’Ajuntament,
l’aprovació del Conveni regulador del cofinançament de la inversió.
Quart. Notificar aquest acord al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
D’aquesta resolució se’n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.
El Pla de Sant Tirs, 7 de novembre del 2018.
L’Alcaldessa
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