COMUNICACIÓ AMB ELS AJUNTAMENT #1:
En relació a les diferents convocatòries que aniran sorgint sobre fons Next
Generation us adjuntem un enllaç de la nostra web on anem posant una fitxa
resum de cadascuna per facilitar el seu estudi i avaluació:
https://www.desenvolupamentpallarsjussa.net/fons-europeus-nextgeneration
Els projectes de cooperació que venim impulsant es nodreixen de propostes
pròpies o dels municipis, sempre concertades, que han donat lloc en els
darrers anys a 2 plans de foment turístic de la Generalitat, 4 operacions amb
Fons Feder ( 2 en execució), un Leader i també una operació Interreg.
Davant del nou repte que suposen els NEXT GENERATION, El Consell
participarà activament en aquelles propostes d’ens supracomarcals que
sorgeixin,

com ha estat el projecte “Naturalment Lleida” promogut pel

Patronat de Turisme de la Diputació, on han estat incloses les actuacions
numero 1 (Piolet i zona nord), la 4 i 5, d’entre les que el Consell va plantejar i
que són les següents:
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4
5

Actuación
Mejora de infraestructuras turísticas en el
itinerario natural Montsec-Aigüestortes
Restauración paisajística del entorno del
vertedero para valorizar sus recursos
naturales y de interés turístico
Fomento de la economía circular y mejora
del espacio urbano mediante el reciclaje
Interconexión de las carreteras ciclables y
los senderos de las márgenes del río
Noguera Pallaresa
Actualización del mobiliario y
equipamientos municipales de atención a
los visitantes
TOTAL

Anualidad

-

Presupuesto

2023

185.000 €

2022

320.000 €

2022

231.000 €

2024

155.000 €

2023

190.000 €
1.081.000 €

Aquest projecte, pendent de resolució, també inclou accions encara no
ubicades: com 2 carregadors elèctrics per vehicles i 8 per bicicletes a cada
comarca, comptadors i senyalització de seguretat en senders, i una línia
d’ajuts per a privats en matèria de transmissió energètica i digitalització.
També vam col·laborar amb l’Associació Geoparc i l’Ajuntament en la definició
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d’una acció a Montrebei que finalment la Diputació no va incloure en la
proposta.
Recentment hem presentat una actuació en l’àmbit comercial impulsada per
l’Ajuntament de Tremp i amb participació d’altres municipis i també hem
donat el nostre parer a les propostes municipals que ens ho han demanat.
Per qualsevol dubte en relació a la tramitació de peticions des dels
ajuntaments o per fer arribar propostes de col·laboració, podeu contactar amb
el Consell mitjançant l’e-mail : lmiro@pallarsjussa.cat, que és la tècnica
adscrita a gerència per donar suport a la gestió de projectes europeus.
Tots aquest projectes requereixen de la participació dels tècnics municipals, el
suport quan es possible dels tècnics del Consell i també dels bons tècnics
externs que hi ha a la comarca.
Però si en algun cas requeriu/m de més suport, al Consell comptem amb un
llistat de tècnics facilitats pels col·legis professionals de la demarcació de
Lleida.

C. Soldevila, 18 (Casa Sullà)

25620 TREMP

Tel. 973 65 01 87

consell@pallarsjussa.cat

http://www.pallarsjussa.cat

