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L’EQUIP DE GOVERN POSA EN MARXA
LES 15 MESURES D’ACCIÓ IMMEDIATA
L’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida ha posat en marxa
les 15 Mesures d’Acció Immediata que va prometre el 23 de
gener de 2004 com a avenç de les línies d’actuació generals
que la Paeria desenvoluparà aquesta legislatura. El representants
dels tres grups municipals (PSC, ERC-EV i ICV) han coincidit
a afirmar que el compliment d’aquestes mesures demostra que
“hi ha un govern cohesionat, amb sentit de la transversalitat,
que pren decisions i que funciona”.

El tinent d’alcalde Xavier Sàez va dir que les promeses fetes en
el seu dia s’han acomplert i que aquesta serà la forma de treballar
del govern municipal, “posant la paraula i la promesa com a eixos
de la seva actuació posterior”. El tinent d’alcalde Francesc Pané
va destacar que les cinc grans línies de treball que hi ha darrere
de les 15 mesures corresponen a les directrius del Programa
d’Acció Municipal i va afegir que la Paeria cercarà grans acords
amb el conjunt de la ciutat i amb la resta d’administracions.

CAMINS DE L’HORTA I BRIGADA D’ACCIÓ IMMEDIATA
El Pla de Conservació de Paviments dels Camins de l’Horta per a l’any
2004 ha estat licitat per 100.000 euros. Per la seva banda, la Brigada
d’Acció Immediata i el Pla de Manteniment, Conservació i Millora dels
Espais Públics urbans han estat licitats per 1,4 milions. Dins d’aquest
pla, la Paeria ha previst arranjar i urbanitzar alguns carrers de
dimensions reduïdes i habilitar zones d’aparcament provisional en la
zona de l’estació de Renfe.
La Brigada d’Acció Immediata, reforçada i ampliada amb la brigada
municipal d’obres, actuarà de forma complementària i en la reparació
de temes menors o d’urgència.

DECLARACIÓ DE GRAN CIUTAT PER A LLEIDA
La Corporació municipal va aprovar per unanimitat en el ple del 30
de gener sol·licitar al Parlament de Catalunya que la ciutat de Lleida
sigui declarada Municipi de Gran Població, fet que permetrà –entre
altres avantatges– la gestió de més competències en l’àmbit de
l’educació i la sanitat.
El 30 de març es va constituir a l’Ajuntament la Comissió Informativa
temporal especial per a l’aplicació del règim d’organització dels
municipis de gran població. Aquesta comissió s’encarregarà d’adaptar
l’administració municipal de Lleida a la nova Llei que estableix les
mesures de modernització del Govern local.

AIGUA POTABLE A L’HORTA I COL·LECTORS URBANS
La Paeria ha aprovat els projectes de perllongament d’aigua potable
a diferents sectors de l’horta de Lleida i dels col·lectors de Ronda i
Pla dels Magraners. El primer, valorat en 1.329.395 euros, servirà per
abastir masies ubicades majoritàriament per sobre de la variant nord
de la A-2 (partides del Secà de Sant Pere, Fons dels Magraners, Camí
Voras Via Granyena, Camí Vell d’Aspa i Camí Secà de Marimunt).
El projecte de reunió, transport i alleujament d’aigües pluvials de la
zona VII de Lleida (col·lector de Ronda) té un pressupost de 3.104.988
euros, mentre que el projecte de les obres del col·lector Camí de
Picos (Pla dels Magraners) es licita per un import de 4.449.341 euros.
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NOMENAMENT DE REGIDORS I REGIDORES DE ZONA
El paer en cap, Àngel Ros, va signar el 4 de febrer el decret d’alcaldia
que designava els regidors i regidores responsables de cada zona,
que van establir els horaris d’atenció als veïns i van iniciar les funcions
com a regidors de barri durant el primer trimestre de l’any.
Els regidors de zona són una figura destinada a apropar l’Administració
al ciutadà, i a donar una atenció preferent als veïns, a les associacions
i entitats de cada barri, gestionant i fent un seguiment de les resolucions
corresponents i vetllant pels serveis i equipaments municipals de la
zona, així com pels espais públics i mobiliari urbà. També tenen la
funció d’assistir als consells escolars dels CEIPS i IES de la seva àrea.

INAUGURACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL DE BALÀFIA
El 27 de febrer el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, i
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, van inaugurar l’escola bressol de Balàfia,
que compta amb dues aules per a infants d’1 a 2 anys, i dues aules
per a nens de 2 a 3 anys. El centre va començar a funcionar l’1 de
març amb 16 infants, i el curs vinent ja acollirà 48 petits de 0 a 3 anys.
L’edifici disposa d’aules, sala polivalent, cuina i rebost, bugaderia,
sala de professors amb despatx, magatzems, vestíbul i pati. L’escola
inclou tots els elements de seguretat de la normativa per a equipaments
d’infants i ha estat projectada aprofitant al màxim la llum natural. Amb
la de Balàfia són 12 les escoles bressols municipals de Lleida.

INICI DE LES OBRES DE L’EIX COMERCIAL
L’Ajuntament ha adjudicat a 3 empreses de Lleida (Benito Arnó e
Hijos-Obra y Montajes Eléctricos Víctor, Romero Polo-Pavimentos
Auxiliares Pirineo i Sorigué) la primera fase de la remodelació de l’Eix
Comercial, aprovada pel ple del 27 de febrer i que en aquesta fase
se centrarà en els carrers Alcalde Costa (entre República del Paraguai
i l’av. de Catalunya), Sant Antoni i Cardenal Remolins. El mobiliari urbà
de la zona (bancs, cadires, jardineres, fonts, papereres i fanals) serà
de disseny modern. El projecte global implicarà la millora de 20.000
m2 i de 2,3 quilòmetres de vials i suposarà una inversió de 3.074.738
euros. Aquesta partida inclou l’aportació de les companyies de serveis,
que renovaran les xarxes d’electricitat, telecomunicacions, aigua i gas.

CREACIÓ DE L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE
El ple de febrer va aprovar la creació de l’Oficina Local d’Habitatge,
destinada a promoure habitatges de lloguer i de protecció oficial. Una
de les primeres tasques de l’oficina serà fer el mapa de solars municipals
destinats a habitatges social (la Paeria disposa ja de 15 parcel·les
destinades a la construcció d’habitatge de protecció oficial).
La Paeria ha posat a la venda diferents solars que permetran edificar
117 habitatges de protecció oficial destinats a la venda i que es troben
ja en fase de licitació. El compromís del govern municipal és fer 800
habitatges de protecció oficial en 8 anys (tot i que la Paeria ja té
reserva de sòl per bastir-ne 902) i promoure’n 300 de lloguer.
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ACCESSIBILITAT I AULA DE NATURA A LA MITJANA
A finals de febrer es va iniciar la construcció d’una l’Aula de Natura
a la Mitjana, destinada a albergar l’Àrea d’Educació Ambiental. Una
escola taller de l’Institut Municipal de Treball, integrada per 40 alumnes,
executa l’obra, que costarà 216.798 euros. El centre constarà de dues
edificacions amb aules i sales d’exposicions i audiovisuals.
D’altra banda, la Paeria va presentar al febrer el Projecte d’Accessibilitat
del Parc de la Mitjana destinat a fer accessibles els camins del parc
a les persones amb mobilitat reduïda i amb discapacitats visuals i
auditives. El pressupost és de quasi 47.000 euros i aniria a càrrec de
la Fundación ONCE i la Caja de Ahorros del Mediterráneo.

MILLORA DEL CASAL DE JOVENTUT REPUBLICANA
La Junta de Govern Local, celebrada el 9 de març, va aprovar el
projecte bàsic de remodelació de l’antic Casal de Joventut Republicana,
obra que suposarà una inversió de 825.271 euros. Els treballs
consistiran en l’arranjament general de l’edifici, amb la creació d’una
façana lateral que permetrà l’accés per la plaça de l’IEI i la recuperació
i equipament de la planta semisoterrani i de la planta noble.
El Casal de Joventut Republicana és un edifici històric que l’Ajuntament
de Lleida recuperarà per a usos administratius, culturals i ciutadans.
Les plantes 3a i 4a acolliran espais d’oficines destinats a la regidoria
de Cultura i l’Institut Municipal d’Acció Cultural.

EN MARXA ELS AJUTS A LA PRODUCCIÓ CULTURAL
La Comissió Informativa de Cultura, Esports i Drets Civils va informar
favorablement les bases de la convocatòria d’ajuts a la producció
artística de la ciutat, amb una partida de 30.000 euros. La finalitat de
la convocatòria és ajudar a finançar la producció d’artistes plàstics
de Lleida per elaborar determinades obres, actuacions i projectes.
Igualment, la regidoria de Cultura ha convocat els ajuts a la producció
d’espectacles per a companyies professionals d’arts escèniques de
la ciutat de Lleida, amb una partida de 66.000 euros. La comissió
informativa de Cultura, Esports i Drets Civils va donar el vistiplau a
aquesta iniciativa el 16 de març.

INICI DE LES PISCINES DEL SECÀ I CAPPONT
Les piscines del Secà de Sant Pere i de Cappont seran operatives
aquest estiu. La primera es construeix en una parcel·la situada a la
confluència dels carrers Camí de Marimon i Santa Coloma. El recinte
tindrà dues piscines de 17x25 i 17x8 m, i una tercera circular de 6 m
de diàmetre per a infants. El pressupost és de 737.606 euros.
Les piscines de Cappont es fan a la confluència de l’av. de València
i el carrer Riu Besós. El complex inclou dues piscines de 17x25 i 17x8
m, i una d’infantil, circular, de 6 m de diàmetre. El pressupost d’execució
és de 519.592 euros. Tant aquesta instal·lació com la del Secà estan
promogudes per Gimnàs Lleida en el marc d’una concessió municipal.
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GESPA ARTIFICIAL PER A L’AEM I EL BORDETA
El ple de març va aprovar els convenis de col·laboració amb l’AEM i
la UE Bordeta que permetran substituir la superfície de sauló per una
de gespa artificial als camps de futbol respectius. Els acords estableixen
que la Paeria subvencionarà als dos clubs les obligacions econòmiques
derivades del crèdits sol·licitats per col·locar-hi els camps de gespa
artificial. Els clubs, al seu torn, es comprometen a potenciar les
activitats de promoció de l’esport base i l’esport de barri.
L’aportació municipal serà d’un màxim de 583.000 euros en 10 anys
en el cas de l’AEM i de 606.000 euros també en 10 anys en el cas
del Bordeta. Les obres es faran a l’estiu, un cop finalitzi la temporada.

ARRANJAMENT DE L’ENTORN DE LA CANADIENSE
La Paeria obrirà aquest maig el complex de la Canadiense com a
central administrativa del Museu de l’Aigua. L’arranjament de l’entorn
va començar el 29 de març i consisteix en la neteja d’herbes, l’esporga
dels arbres, l’anivellament de terrenys i la col·locació de grava.
El conjunt de la Canadiense l’integren el Xalet i dos pavellons (els
antics habitatges dels treballadors) que acolliran sales d’audiovisuals,
de conferències i de tallers i una biblioteca. A l’exterior hi haurà zona
de pícnic, un espai per a jocs didàctics i un talús amb grades per al
treball de camp. Els escolars podran gaudir dels serveis i de les
activitats de la Canadiense a partir de setembre.

LOCAL PER AL SERVEI MATERNOINFANTIL
El servei maternoinfantil de la Paeria es traslladarà a un espai cedit
per la Generalitat de Catalunya en virtud del protocol de col·laboració
signat pel paer en cap, Àngel Ros, i el delegat de Sanitat a Lleida,
Sebastià Barranco. L’espai en qüestió, situat davant el CAP Eixample,
estava dedicat fins ara al Centre de Dia d’Esclerosi Múltiple.
El servei i el programa maternoinfantil són recursos sanitaris i socials
de la Paeria destinats a famílies amb infants de 0 a 3 anys. La cessió
es porta a terme sense cap tipus de contraprestació econòmica per
la seva finalitat social. Més endavant les dues institucions signaran
el corresponent conveni de col·laboració.

MILLORA DE DIVERSES LÍNIES D’AUTOBUSOS
La Paeria i Autobusos de Lleida estableixen diverses millores en el
servei d’autobusos. La L-9 (Hospitals) millora la connexió interna
de Cappont, amb una parada al Pont Universitat; tindrà parada a
Consultes Externes de l’Arnau de Vilanova i la parada d’Urgències
canvia de vorera; la línia arriba a la Ciutat Jardí i incorpora un nou
vehicle. La L-7 (Secà de Sant Pere) entrarà i sortirà del Secà per
Baró de Maials; la línia passa de 2 a 3 autobusos. La L-13 (Cappont)
entrarà al Campus de Cappont i connectarà els dos campus. A
Príncep de Viana es crea un carril bus des de Prat de la Riba
fins a la pl. Ramon Berenguer IV en direcció a Renfe. S’habilita un
carril de transport públic a Rambla Ferran i Francesc Macià.
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