Ajuntament de Baix Pallars

DECRET D’ALCALDIA 06/2017
Davant meu, la Secretària, l'Alcalde ha dictat, en el dia d'avui, el següent:
Identificació de l’expedient:
Sol·licitud d'atorgament de subvencions dins del Pla de Manteniment de Camins de
titularitat municipal – Exp. 6 - 01 05 008 002 2017.

Josep Maria Semino Laguia
Nuria Agulló Salvà
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24/01/2017 SECRETARI-INTERVENTOR

Signatura 2 de 2

24/01/2017 ALCALDE

Antecedents:
Vista la necessitat de millorar les vies locals d’accés a Corstcastell i a Baén degut a que
es troben molt degradades, consistent en un fressat i trinxat del paviment actual, una
capa de gravilles compactada i un reg asfàltic d’acabat.
Vista la memòria titulada “Manteniment de camins de Baix Pallars”, redactada pels
serveis tècnics municipals, en data gener de 2017, amb un pressupost total de 5.290,00
euros, IVA inclòs.
Vista la convocatòria del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal, per a
l’anualitat 2016, per a la concessió de subvencions als ajuntament i entitats
descentralitzades del territori de Lleida de la Diputació de Lleida, publicada al Butlletí
Oficial de la Província de Lleida número 248, de data 29 de desembre de 2016.
Vistes les Bases específiques per a la formulació del Pla de Manteniment de Camins de
titularitat municipal, publicada al Butlletí Oficial de la Província de Lleida número 198, de
data 14 d’octubre de 2016.
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:
Primer.- Aprovar la memòria titulada “Manteniment de camins de Baix Pallars”,
redactada pels serveis tècnics municipals, en data gener de 2017, amb un pressupost
total de 5.290,00 euros, IVA inclòs.
Segon.- Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Lleida per la realització de l’actuació
titulada “Manteniment de camins de Baix Pallars” per import de 5.290,00 euros dins de
la convocatòria del Pla de Manteniment de Camins de titularitat municipal.
Tercer.- Trametre a la Diputació de Lleida l'esmentada sol·licitud per via telemàtica i
presentar-la, juntament amb la resta de documentació que cal aportar segons les bases
específiques, en format paper.
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Los datos personales que nos ha proporcionado forman parte de nuestros ficheros utilizándolos a efectos de gestión operativa.
Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a la dirección arriba referenciada.
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Codi Segur de Validació

8c8a3cf796944a9fac9213654451a441001
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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.
Així ho mano i signo.
Gerri de la Sal, 24 de gener de 2017.

L’alcalde

Davant meu
La Secretària

Josep M. Semino i Laguia

Núria Agulló i Salvà
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