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PRESENTACIÓ
DE LA CARTA
MUNICIPAL PER A
LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA

Joan Saura va explicar que des de la
Generalitat ajudaran els ajuntaments a
organitzar temes de participació i va dir
que donaran més poder als consistoris
per dissenyar polítiques que impliquin el
món local. En aquest sentit, l’alcalde de

L’acte va comptar amb la presència del conseller Joan Saura (a l’esquerra).

Lleida, Àngel Ros, va aprofitar per demanar
més competències per als municipis. Per
la seva banda, el tinent d’alcalde Francesc
Pané va destacar en la seva intervenció
durant la presentació de la Carta Municipal
per a la Participació Ciutadana que “el
segle XXI exigeix pràctiques democràtiques participatives”.

La Carta Municipal per a la Participació
Ciutadana i l’Aprofundiment Democràtic
de Lleida, aprovada el 26 de març, és un
document que estableix quins són els
agents de la participació ciutadana,
l’organització i els instruments de
col·laboració, com també el reglament que
ha de regir aquesta participació.

TRASLLAT DE DUES
LÍNIES D’ALTA
TENSIÓ DELS
MAGRANERS

El paer en cap, Àngel Ros, i el director
general a Catalunya d’ENDESA, Josep
M. Rovira, han signat un conveni de
col·laboració entre la Paeria i FECSAE N D E SA per traslladar les línies
elèctriques de Magraners, amb el
vistiplau de Red Eléctrica de España,
propietària d’un dels circuits elèctrics.
Es tracta de dues línies d’alta tensió de
220/132 i 110 KW que tenen dos circuits
cadascuna.
Amb la signatura d’aquest acord, la Paeria
dóna resposta a les reivindicacions dels
veïns de Magraners, els quals demanaven
la retirada d’aquestes línies que daten

que uniran el nou
sector urbanitzable
de Torre Salses i la
subestació elèctrica
de FECSA-ENDESA
a Magraners.

dels anys 40 i 50. D’altra banda, continua
la via de col·laboració oberta amb FECSAENDESA amb l’objectiu de construir la
“variant d’alta tensió” prevista al Pla
General de Lleida. S’aprofita l’execució i
el traçat de la variant sud per part de la
Generalitat per instal·lar una nova i única
línia d’alta tensió que substitueix les dues
retirades als Magraners. La nova línia
elèctrica tindrà més de 2,5 quilòmetres,

L’ e m p r e s a s ’ h a
compromès a presentar el projecte
definitiu de trasllat, desmantellament i
construcció de la nova línia aquest mes.
La Paeria assumirà el 75% de la despesa
final de l’obra i farà efectiu aquest import
en diversos anys, mentre que del 25%
restant se’n farà càrrec FECSA-ENDESA.
El termini previst per executar les obres
de trasllat i adequació de la nova línia
elèctrica és d’aproximadament un any.
LA PAERIA/juny 2004

urbanisme

El conseller de Relacions Institucionals i
Participació, Joan Saura, ha visitat
oficialment l’Ajuntament de Lleida, on ha
presidit la presentació de la Carta
Municipal per a la Participació Ciutadana
i l’Aprofundiment Democràtic. Saura va
pronunciar una conferència en la qual va
qualificar “d’important aposta política i no
només paraules” aquest projecte de Carta
Municipal. Segons el conseller, “explicita
els compromisos de participació i cada
vegada més la participació és una
exigència social”.
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TELEFÓNICA
REDUIRÀ
L’IMPACTE DE
L’ANTENA DE LA
RAMBLA D’ARAGÓ

Responsables de Telefónica Móviles s’han
compromès a reduir l’impacte de la torre
d’antenes de telefonia fixa del carrer
Alcalde Sol/Rambla d’Aragó, després de
la reunió mantinguda amb l’alcalde de
Lleida, Àngel Ros, i amb representants
veïnals. En la trobada van tractar de la
situació dels equips d’enllaç de telefonia
al centre de Lleida i la seva seguretat.
L’alcalde va informar sobre la quarantena
d’equips de telefonia mòbil situats a Lleida,
els quals estan molt per sota dels nivells
de risc que marca la legislació. No obstant,
Ros va anunciar que empreses certificades
efectuaran estudis per comprovar les
emissions de cada antena i que Lleida
crearà un mapa amb tots els equips de la
ciutat per poder planificar la seva ubicació

L’equipament de Telefónica és situat a la zona compresa entre Rambla d’Aragó i Alcalde Sol.

més adient. Hii ha prevista la col·locació
de tres nous equips d’enllaç de telefonia
mòbil al Secà, al polígon del Camí dels
Frares i a la plaça dels Pagesos/Ronda.
Comissió de seguiment
Cal recordar que el 29 d’abril va tenir lloc
una reunió de la comissió de seguiment
específica d’aquest tema, integrada per
la Paeria, el veïnat de Rambla d’Aragó i
Telefónica, en la que aquesta darrera
empresa ja va anunciar la voluntat de
substituir l’actual torre de comunicació

per una estructura més simple que
minimitzi l’impacte visual.
La Paeria ha organitzat el mes de maig un
cicle de debats ciutadans sobre la telefonia
mòbil a Lleida amb l’objectiu d’informar
els veïns i veïnes que resideixen a prop
d’antenes en funcionament o en projecte
sobre aquests equipaments. Una de les
conclusions va ser que allunyar les antenes
del centre de la ciutat seria més perjudicial,
ja que s’hauria d’augmentar la seva
potència per afavorir la màxima cobertura.

recursos humans

curs
FORMACIÓ DE
TREBALLADORS
MUNICIPALS
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha signat
un conveni de col·laboració amb els
representants de les seccions sindicals
de la Paeria (UGT, CSI-CSIF i CCOO)
per a la cogestió de la formació
continuada a l’Ajuntament de Lleida. En
virtut de l’acord, la Paeria encarrega a
les seccions sindicals la gestió de les
accions formatives que proposin i que
siguin incloses en el Pla de Formació
de 2004. L’aportació econòmica de
l’Ajuntament és de 18.000 euros.
En el mateix acte, Àngel Ros va presidir
el lliurament de diplomes als 240
treballadors municipals que han assistit
als cursos de formació organitzats per
la Paeria i les seccions sindicals.
LA PAERIA/juny 2004

CURS A L'IMT
L'Institut Municipal de Treball
Salvador Seguí organitza dins el seu
programa de cursos de millora
professional i lleure un taller de
manipulador/a d'aliments.

L’acte va tenir lloc el 20 de maig.

El paer en cap va incidir en la importància de la formació continuada i va
destacar la intenció de col·laborar en
aquest àmbit amb la UdL.
Un total de 425 treballadors han
participat en l’activitat formativa, que
ha representat 6.124 hores lectives i
ha comptat amb un pressupost de
117.834 euros, aportat per l’Ajuntament
(97.356 euros) i l’Institut Nacional
d’Administració Pública (20.478 euros).

El curs s'impartirà del 28 al 30 de
juny, dilluns i dimecres, de les 19.00
a les 20.30 hores i té un cost de 20
euros. La inscripció cal fer-la
prèviament a l'Institut Municipal de
Treball.
Aquest taller permet adquirir els
coneixements necessaris per a la
correcta manipulació dels aliments i
per obtenir-ne el certificat acreditatiu.

i Institut Municipal Salvador Seguí.
C/ Ramon Argilés / Pl. Rosa Sensat.
973 24 77 37. imt@paeria.es
http://www.paeria.es/imt

