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2020/1.532.631.00 Condicionament de l'entorn Paisatgístic i patrimonial de Vilaller
L’Ajuntament de Vilaller, en ser un ens local que pot ser beneficiari d’aquesta línia d’ajuts ha formulat una
proposta d’actuació que consisteix en un projecte d’intervencions al marge dret del riu Noguera
Ribagorçana al municipi de Vilaller, tram: entre el Moli vell i l’ermita de Riupedròs.
L’esmentat recorregut uneix diversos elements del patrimoni cultural del municipi, incloent també altres
valors simbòlics i identitaris d’aquesta població.
Es tracta del condicionament dels accessos i de l’entorn paisatgístic i patrimonial encaminat a augmentar
la competitivitat de l’oferta turística i impulsar l’activitat econòmica de la zona amb un salt qualitatiu.
El conjunt d’actuacions d’inversió que s’han de realitzar en el marc del referit projecte ascendeix a un
pressupost de 52.360,86 Euros de base, més 10.995,78 Euros d’IVA al 21% i 63.356,64 Euros total.
Al Tauler electrònica de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (e-tauler) s’ha publicat la Resolució
de secretari d'Administracions Locals i de Relacions amb l'Aran de 09 12 2019 de resolució definitiva de
concessió de les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019
Entre les actuacions concedides definitivament hi figura la següent de la qual és beneficiari l’Ajuntament
de Vilaller:
Expedient:
PRE076/19/00520
Beneficiari:
Ajuntament de Vilaller P2530700J
Títol actuació: Obres de condicionament de l'entorn paisatgístic i patrimonial de Vilaller
Pressupost:
63.356,64 Euros.
Subvenció:
39.708,48 Euros.
Realitzada la sol·licitud mitjançant una memòria valorada, l’enginyer municipal ha redactat el projecte
executiu de les obres el qual se sotmet, mitjançant aquesta proposta, a la consideració del Ple per a la
seva aprovació inicial i també definitiva, condicionada a que, durant el termini d’informació pública, no
s’haguessin presentat al·legacions.
La totalitat de les obres previstes al projecte estan emplaçades en terrenys que ja formen part del patrimoni,
fet que permet constatar que es té la plena disponibilitat dels terrenys i les instal·lacions afectes al
desenvolupament del mateix.
Atès l’anterior, se sol·licita al Ple que, amb el quòrum de majoria simple procedeixi a l’aprovació del
projecte Obres de condicionament de l'entorn paisatgístic i patrimonial de Vilaller redactat per l’enginyer
municipal en Pere Lleal i Seguí amb un pressupost de 52.360,86 Euros de base, més 10.995,78 Euros d’IVA al
21% i 63.356,64 Euros total.
I, vist l’anterior, se sotmet a la consideració del Ple la proposta d’acord següent:
Aprovar inicialment el projecte i sotmetre el mateix a informació pública per termini de 30 dies durant el
qual es poden formular reclamacions i al·legacions. Considerar definitivament aprovat l’esmentat
document, cas que no fos objecte d’al·legacions. La versió aprovada correspon a la que s’incorpora a
l’expedient de la present sessió. Malgrat, aquest acord d’aprovació admet, sense necessitat de nova
tramitació, la incorporació d’eventuals rectificacions i/o modificacions de versió definitiva, delegant en
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l’alcaldessa presidenta les més àmplies facultats en tramitar aquesta aprovació així com en determinar la
versió de redacció definitiva del referit document si, abans de promoure’n la licitació, convingués
confeccionar dita versió. També se la faculta a aprovar modificacions derivades de necessitats
sobrevingudes en el decurs de les obres.
Aprovat per unanimitat dels assistents i majoria absoluta.

TRAMITACIÓ PROJECTE
Publicat anunci d’informació pública al BOP de Lleida número 032 de 17 de febrer de 2020
La informació publica va iniciar-se el dia 18 de febrer de 2020 i va finalitzar el dia 1 d’abril de 2020
Durant el termini d’informació pública no han estat presentades al·legacions.
Els projectes esmentat han resultat aprovats definitivament i vigents des de la data de publicació al Bop de l’anunci
corresponent.
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