Ajuntament de Baix Pallars

DECRET D’ALCALDIA 11/2017
Davant meu, la Secretària, l'Alcalde ha dictat, en el dia d'avui, el següent:
Identificació de l’expedient:
Sol·licitud d’ajut a la gestió forestal sostenible: annex 3 – Exp. 18-01 05 008 007 2017.

Josep Maria Semino Laguia
09/02/2017 SECRETARI-INTERVENTOR
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09/02/2017 ALCALDE

Antecedents:
Vista la necessitat d’arranjar la pista forestal d’Ancs, des de la Collada de Sant Quiri fins
la Collada del Salzet, amb una longitud total d’actuació de 5,62 km, consistent en la
regularització del ferm de tot el camí i en refer els trencaaigües existents i en formar-ne
de nous, dins de la forest “Obaga de Castellasos” - CUP 168.
Vista la memòria de l’actuació titulada “Arranjament de 5,62 km de camí a la forest
“Obaga de Castellassos” d’Ancs (CUP L-168), municipi de Baix Pallars”, redactada per
Marta Amorós Castellà, Enginyera tècnica forestal, tècnica redactora de la memòria.
Vist el pressupost de l’actuació, redactat per Marta Amorós Castellà, Enginyera tècnica
forestal, tècnica redactora de la memòria, amb un pressupost d’execució material de
5.058,00 euros, més IVA.
Vista la Resolució ARP/2572/2016, de 15 de novembre, per la qual es convoquen per a
l’any 2016 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
destinats a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal, la xarxa viaria per
a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles
ecosistèmics, la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal i les
inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.
Vista la Resolució ARP/17/2017, d’11 de gener, per la qual es modifica la Resolució
ARP/2572/2016, de 15 de novembre.
Vista l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts de gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament
rural de Catalunya 2014 – 2020.
Fonaments de dret:
Atès el que preveu l'article 53.1 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 i altra legislació
vigent en règim local.
DECRETO:

Nuria Agulló Salvà
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Primer.- Aprovar la memòria de l’actuació titulada “Arranjament de 5,62 km de camí a
la forest “Obaga de Castellassos” d’Ancs (CUP L-168), municipi de Baix Pallars”, i el
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Los datos personales que nos ha proporcionado forman parte de nuestros ficheros utilizándolos a efectos de gestión operativa.
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pressupost de l’actuació per import de 5.058,00 euros, més IVA, redactats per Marta
Amorós Castellà, Enginyera tècnica forestal, tècnica redactora de la memòria.
Segon.- Sol·licitar un ajut a la Direcció General de Forests per la realització de l’actuació
de “Arranjament de 5,62 km de camí a la forest “Obaga de Castellassos” d’Ancs (CUP L168), municipi de Baix Pallars”, per import de 5.058,00 euros, dins de l’annex 3 de les
bases reguladores específiques dels ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos.
Tercer.- Formalitzar la present sol·licitud en imprès normalitzat a través de l’extranet
de les administracions catalanes (eacat, adreça https://www.eacat.cat), juntament amb
la documentació requerida en les bases reguladores dels ajuts.
Aquest decret s’ha d’inscriure al llibre registre obert a tal efecte i se n’ha de donar
compte al Plenari de la Corporació en propera sessió que faci pel seu coneixement.
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Josep Maria Semino Laguia
Nuria Agulló Salvà

Gerri de la Sal, 9 de febrer de 2017.

L’alcalde

Davant meu
La Secretària

Josep M. Semino i Laguia

Núria Agulló i Salvà

Document signat electrònicament

09/02/2017 SECRETARI-INTERVENTOR
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09/02/2017 ALCALDE

Així ho mano i signo.
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