Moció per instar a la Diputació de Lleida a modificar
els criteris d’assignació dels projecte FEDER per
l’operació “Forest4local

”
Atès que el passat 13 de juny, la junta de Govern de la Diputació de Lleida, va aprovar la
presentació de sol·licituds de subvencions del Programa Operatiu FEDER, per a
l'operació “Forest4local"
Atès que l'operació "Forest4local" comporta bàsicament actuacions relacionades amb la
instal·lació de calderes de biomassa en edificis públics en els municipis de les comarques
de l'Alt Urgell, Alta Ribagorça, Cerdanya, Pallars Jussà, Pallars Sobirà i el territori de la
Val d'Aran, d'acord amb els avantprojectes presentats i que s'acompanyen a la memòria
tècnica de l'operació".
Atès que l'operació "Forest4local" no fa cap referència al Solsonès, tot ser una comarca
amb més percentatge de boscos (gairebé el 60%) que les incloses en el projecte i on el
nombre de calderes de biomassa en edificis públics, és molt inferior a alguna de les
comarques incloses.
Atès que Solsona es va afegir al pacte d’alcaldes comprometent-se així a reduir en
almenys un 20% les emissions de CO2 l’any 2020 mitjançant l'aplicació d'un Pla d'Acció
per l'Energia Sostenible (PAES).
Atès que dins dels objectius estratègics del PAES s’inclou la reducció d’un 60% de les
emissions generades en els edificis i equipaments/instal·lacions municipals a través
d’actuacions de millora de l’e ciència energètica, de conscienciació dels usuaris i la
instal·lació d’un district heating per alimentar 4 equipaments.
Atès que dins dels objectius estratègics del PAES s’inclou potenciar l’ús de la biomassa al
municipi fins assolir un estalvi de 475 tones de CO2 en els sectors terciari i residencial.
Atès que el passat 29 de gener aquest ajuntament va aprovar una moció moció per
canviar les calderes dels edificis públics de Solsona per calderes de biomassa forestal.
Per això proposem l’adopció dels següents acords:
Primer. Instar a la Diputació de Lleida a modificar els criteris d’assignació dels projecte
FEDER per l’operació “Forest4local” incloent-hi projectes presentats per municipis del
Solsonès

