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L’AJUNTAMENT
DE LLEIDA
POSA EN MARXA
15 MESURES
D’ACCIÓ
IMMEDIATA

L'Ajuntament de Lleida posa en marxa
aquest trimestre 15 mesures d’acció
immediata destinades a crear o a millorar
diversos serveis i equipaments urbans. La
iniciativa de l’equip de govern municipal
pretén mostrar alguns dels àmbits d’actuació
en els quals treballarà el consistori i reflectirlos en accions concretes. Les mesures estan
relacionades amb els àmbits de l’urbanisme,
els equipaments socials, la cultura,
l’habitatge, l’accessibilitat, el medi ambient,
la sanitat, el transport públic, el manteniment
urbà i l’autonomia municipal.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va assegurar
que l’objectiu d’aquestes accions és

L’alcalde i diversos regidors visiten l’escola bressol de Balàfia, centre que serà operatiu aquest hivern.

transmetre a la ciutat els compromisos
immediats del Govern de la Paeria” i va
destacar la declaració de Lleida com a Gran
Ciutat, fet que “generarà nous instruments
de participació i gestió directa de serveis”.
El tinent d’alcalde Xavier Sàez va dir que la
iniciativa “visualitza l’acord de govern en la
seva totalitat” i el plantejament que té l’equip
de govern respecte a la ciutat en tots els

àmbits”, i va afegir que “no estem parlant
de promeses”, sinó “d’accions concretes
que tindran plasmació en la vida ciutadana”.
El tinent d’alcalde Francesc Pané va afirmar
que les propostes “suposen un nou impuls
a l’acció de govern” i va incidir en la creació
de la Brigada d’Acció Immediata de
manteniment de la ciutat i en la creació
d’habitatges de lloguer.

LES ACTUACIONS QUE S’ENGEGEN AQUEST TRIMESTRE
 Inici de les obres de les piscines del
Secà de Sant Pere (moviment de terres
iniciat el 26 de gener) i de Cappont.
 Licitació del contracte de manteniment
de la neteja de la ciutat amb la inclusió de
la Brigada d’Actuació Immediata de 24
hores; s’estableix un concurs anual per al
manteniment de la via pública, amb un
pressupost d’1,4 milions d’euros. Concurs
per al manteniment dels camins de l’Horta,
amb un pressupost de 100.000 euros per
al 2004 (el procés de licitació finalitza
el 8 de març).
 Aprovació del projecte de l’Eix Comercial.
Inici del primer tram (carrers Alcalde Costa,
Sant Antoni i possiblement Remolins), amb
una partida de 1.772 euros per al 2004
(aprovació al ple del dia 27 de febrer).
 Inici de les obres del Centre
d’Interpretació de la Natura i ampliació de
l’Institut Municipal de Treball. Projecte
d’Accessibilitat del Parc de la Mitjana.
 Increment de l’aigua potable per a 370
habitatges de l’Horta; licitació del projecte
per abastir masies situades majoritàriament

per sobre de la variant nord de la N-II, amb
un cost d’1.329.395 euros. Construcció dels
col·lectors de Camí de Picos i de Ronda, amb
un pressupost de 7.554.987 euros(el procés
de licitació acaba el 22 de març).
 Definició del sòl de terrenys per a 300
habitatges de lloguer. Creació de l’Oficina
Local d’Habitatge.

 Millora de les rutes del transport públic.
Reorganització d’algunes línies d’autobusos
per donar millor servei als usuaris.
 Concurs i adjudicació de 2 camps de
futbol de gespa artificial.
 Inauguració de l’escola bressol de Balàfia
(inauguració el 27 de febrer).
 Inici de les obres de remodelació del
Casal de Joventut Republicana i recuperació
per a activitats culturals de la ciutat.

S’arranjarà l’entorn dels xalets de la Canadiense.

 Nomenament dels regidors de barri i inici
de la seva tasca (decret signat el 4 de
febrer).
 Ampliació, millora i trasllat del Servei
Maternoinfantil des del Centre Històric fins
a l’antic hospital de la Creu Roja mitjançant
un conveni amb Sanitat.

 Creació de 2 línies d’ajut a la producció
als professionals dels àmbits de les arts
escèniques i plàstiques (han passat per
la Comissió de Cultura el 17 de
febrer). Instauració de convenis amb totes
les entitats de cultura popular de la ciutat.
 Arranjament de l’entorn de la seu central del
Museu de l’Aigua (xalets de La Canadiense).
 Petició al Parlament de Catalunya de la
declaració de Lleida com a Gran Ciutat, fet
que aportarà la possibilitat de fixar un règim
organitzatiu propi, entre altres avantatges
(aprovat al ple del 30 de gener).
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