AJUNTAMENT
DE
RIBERA D’URGELLET
Tel .973 38 70 45
ALT URGELL
(Lleida)
DECRET D’ALCALDIA 96/2018
AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA PER A L’EXECUCIÓ DE LES
OBRES DE DESENRUNAT, ESTABILITZACIÓ I RECONSTRUCCIÓ D’UN TRAM
DE CAMÍ MUNICIPAL A TORÀ DE TOST, AL TERME MUNICIPAL DE RIBERA
D’URGELLET.
Vist l’informe tècnic emès pels Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament en relació a la
situació produïda per esllavissades al camí d’accés al nucli de Torà de Tost, al terme
municipal de Ribera d’Urgellet.
Vist que el camí de titularitat municipal que dóna accés al nucli de Torà de Tost es troba
completament tallat sense que sigui possible la circulació de cap tipus de vehicle per
aquest. El tall del camí és conseqüència d’una esllavissada produïda en una de les
vessants del marge esquerre del camí que requereixen del desenrunat, estabilització de
la vessant i reconstrucció de part del vial per a poder retornar la funcionalitat al camí de
titularitat municipal.
Vista la situació donada, ha sorgit la necessitat de cercar una solució per tornar a donar
pas pel camí municipal per tal d’evitar l’aïllament del poble.
Atès que l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet ha realitzat la “ Declaració d’emergència
de l’actuació de l’actuació de desenrunat, estabilització i reconstrucció d’un tram
de camí municipal a Torà de Tost”, amb un pressupost estimat de 75.000,00€ (inclòs
IVA)
Atès que és urgent tornar a donar pas al trànsit del camí municipal que dóna accés al
nucli de Torà de Tost.
Atès que l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet té la disponibilitat de terrenys per a
l’execució d’aquesta obra.
Vist la petició de data 3 d’agost de 2018 que l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet ha
realitzat als Serveis Tècnics de la Diputació de Lleida per al control i direcció de les
obres més amunt referenciades així com també la redacció del corresponent projecte
d’obres executades.

Vist tot l’anterior,
RESOLC,
Primer. Autoritzar a la Diputació de Lleida l’execució de les obres incloses en el
projecte abans esmentat
Segon. Manifestar davant de la Diputació de Lleida la plena disposició municipal de
terrenys i de serveis per a l’execució d’aqueta obra.
Tercer. Disposar que l’Ajuntament de Ribera d’Urgellet, una vegada executades les
obres, es farà càrrec del manteniment i conservació del vial bé directament o bé
mitjançant la delegació que té atorgada al Consell Comarcal de l’Alt Urgell.
Quart: Sotmetre aquesta resolució a la ratificació del Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió ordinària que se celebri.
Ribera d’Urgellet, 9 d’agost de 2018
L’alcaldessa
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