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PERLLONGAMENT
DE LA XARXA
D’AIGUA POTABLE
DE L’HORTA
DE LLEIDA

L’Ajuntament de Lleida traurà a licitació
les obres de perllongament de la xarxa
d’aigua potable fins a diferents sectors de
l’Horta de Lleida, un pas important perquè
el subministrament arribi a tots els
ciutadans i ciutadanes de la zona. Uns
400 usuaris (habitatges, granjes i
indústries) es beneficiaran de la millora.
El Servei Municipal d’Aigües ha elaborat
un estudi per analitzar l’estat actual de
les instal·lacions i dimensionar les
conduccions que donaran servei als nuclis
de l’Horta.

Els sectors que rebran subministrament
de la xarxa municipal d’abastament d’aigua
potable de Lleida són el Camí Saldoni
(des de Torres de Sanui) fins al final del
terme municipal, el Fons dels Magraners
(pel camí de Quatre Pilans), el Camí de
Marimunt (des de la variant de la carretera
N-II) fins al final del terme municipal, el
Camí Perea (des de la nova conducció
del Camí de Marimunt), la Partida Jesuset
(a partir de la Partida Secà de Sant Pere),
el Camí Vora Via Grenyana, Esteve Ribes,
el Camí Vell d’Aspa i el Camí Secà de
Marimunt.

Una vegada s’adjudiquin les obres del
perllongament de la xarxa d’aigua, hi haurà
un termini de nou mesos per portar a
terme l’execució de l’obra. El pressupost
global d’execució per contracte ascendeix
a 1.329.395,02 euros.
Per dur a terme el dimensionament de les
futures conduccions que donaran servei
als nuclis esmentats, l’Ajuntament ha tingut
en compte el tipus d’usuari de cada sector
i la densitat d’habitatges, indústries i/o
explotacions ramaderes que hi ha en cada
zona.

L’AJUNTAMENT
INICIA LES OBRES
DE LES PISCINES
DEL SECÀ
DE SANT PERE

La Paeria ha iniciat les obres de les
piscines del Secà de Sant Pere en una
parcel·la de 4.760 m 2 situada a la
confluència dels carrers Camí de Marimon
i Santa Coloma del barri de Secà. El recinte
disposarà de dues piscines de 16,67 x 25
i 16,67 x 8 m, respectivament, i una altra
de circular per als petits de 6 m de
diàmetre. En el primer nivell se situen els
vestidors adossats a la tanca de delimitació
del recinte. La comunicació entre els dos
nivells es fa mitjançant una rampa de
formigó en un extrem i en l’altra per una
escala de dos trams.
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Les obres s’executen en la confluència dels carrers Camí de Marimon i Santa Coloma.

Així mateix, el complex tindrà dos
accessos: un de rodat per realitzar-hi les
tasques de manteniment i l’altre de
vianants per als usuaris. Una altra de les
característiques de les noves piscines és
que estan adaptades a les persones amb
discapacitat.

Pel que fa a mobiliari, disposarà de bancs
de fusta, il·luminació amb fanals Nikolson,
papereres d’acer inoxidable, dutxa múltiple
del mateix material i peces de formigó
blanques. El projecte, inclòs en les
Mesures d’Acció Immediata (vegeu pàgina
3), té un pressupost de 737.605,62 euros.

