Vista la Resolució ACG/2914/2021, de 27 de setembre, per la qual es fa pública la convocatòria
de subvencions de l’Institut Català d’Energia, dins del programa MOVES III per incentivar la
mobilitat elèctrica.
Atès que per Decret d’Alcaldia 01/2022 d’11 de març de 2022, es va acordar sol·licitar una
subvenció en el marc del Programa d’Incentius a la mobilitat elèctrica (programa MOVESIII) de
la Resolució ACG/2914/2021, de 27 de setembre, per a la instal·lació d’una Estació de
recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics a ubicar al Carrer Comerç, davant de la Llar del
Pensionista, d’acord amb la memòria redactada per l’empresa “ETECNIC MOVILIDAD
ELÉCTRICA, SRL”.
Atès que s’ha detectat un error material a l’imprès tramès en el seu dia, concretament a
l’apartat on es parla de la infraestructura de recàrrega, en l’apartat Tipus d‘ús, on diu accés
públic, i hauria de dir ACCÉS PRIVAT.
Per tot això, i en ús de les competències que m’han estat legalment atribuïdes,
DECRETO
Primer.- Demanar a l’Institut Català d’Energia, que accepti esmenar la sol·licitud efectuada per
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en data 14 de març de 2022 al Programa MOVES III, i
en concret modificar la pàgina 3 de 8, on es parla de la infraestructura de recàrrega, en l’apartat
Tipus d‘ús, on diu accés públic, i hauria de dir ACCÉS PRIVAT, i una vegada esmenat
continuar amb la tramitació de la subvenció en el marc del Programa d’Incentius per a la
mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) de la Resolució ACG/2914/2021, de 27 de setembre,
per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions de l’Institut Català d’Energia, per a la
instal·lació d’una Estació de recàrrega semi-ràpida per a vehicles elèctrics a ubicar al Carrer
Comerç, davant de la Llar del Pensionista, d’acord amb la memòria redactada per l’empresa
“ETECNIC MOVILIDAD ELÉCTRICA, SRL”.
Guardiola de Berguedà, a 1 d’abril de 2022

Josep Lara Tristante
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DECRET D’ALCALDIA 04/2022 D’ESMENA DE LA SOL·LICITUD PRESENTADA D’UNA
SUBVENCIÓ A L’ICAEN DINS DEL PROGRAMA MOVES III PER LA INSTAL·LACIÓ D’UNA
ESTACIÓ DE RECÀRREGA SEMI-RÀPIDA PER A VEHICLES ELÈCTRICS A GUARDILA DE
BERGUEDÀ
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