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ÀNGEL ROS
PRESIDEIX LA
COMISSIÓ DE NOVES
TECNOLOGIES DE
LA FEMP

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir
el passar 17 de maig la constitució de la
Comissió de Treball de Noves Tecnologies
de la Federació Espanyola de Municipis
i Províncies (FEMP). La comissió, formada
per alcaldes i regidors de diversos
municipis de l’Estat, va consensuar una
sèrie de mesures per potenciar l’ús de les
noves tecnologies.
En aquesta reunió es va acordar la
realització d’un pla de treball i actuacions
per al desplegament de les noves
tecnologies arreu del país, la integració
de diversos grups de participació dels
municipis en els ministeris i altres òrgans
de l’administració central, i la realització
d’una anàlisi jurídica i tècnica de temes
de telecomunicacions, amb especial èmfasi
en el tema de la televisió digital terrestre
i de les antenes de telefonia mòbil.

La primera reunió de la comissió de la FEMP va tenir lloc el 17 de maig a Madrid.

Amb la finalitat de desenvolupar
tècnicament els temes anteriors, es va
acordar la creació d’una subcomissió
tècnica de treball, dirigida pel president
i formada exclusivament per experts en
noves tecnologies.
La FEMP és l’associació d’entitats locals
de l’Estat. L’òrgan sobirà és l’assemblea
g e n e ra l , q u e é s i n t e g ra d a p e l s
representants de totes les entitats locals
associades i es reuneix de manera
ordinària cada quatre anys.

OBRES EN L’HISTÒRIC
EDIFICI DE L’ACADÈMIA MARIANA
Les obres d’arranjament de l’històric
e d i f i c i d e l ’A c a d è m i a M a r i a n a ,
construcció que data del segle XIX,
avancen a bon ritme. En el decurs d’una
visita d’obres efectuada el mes de maig,
l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va
destacar el paper històric que l’entitat
ha exercit al llarg de molts anys en la
vida social i cultural de la ciutat de
Lleida.
L’edifici tindrà una segona façana noble
d’estil modernista que anirà d’acord
amb altres elements de l’immoble. La
rehabilitació se centra en la part exterior
i en l’espai que dóna al pati interior,
des d’on es veu la cúpula octogonal
que corona el paranimf, que també serà
arranjada. És previst que les obres de
rehabilitació de l’edifici estiguin
acabades al final d’aquest any.
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Rehabilitació de la façana exterior.

Per a l’any 2005, i ja dins de la segona
fase dels treballs de rehabilitació, és
prevista la construcció de l’edifici de
la Cas a de l’Espiritualitat. La
construcció, annexa a l’Acadèmia
Mariana, tindrà l’accés des del carrer
Alcalde Costa.

Per portar a terme la seva feina diària, la
FEMP té una sèrie de comissions de treball
que elaboren estudis i propostes sobre
les matèries que són competència de les
corporacions locals. Una d’aquestes
comissions és la de Noves Tecnologies,
que presideix l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros. Altres comissions de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies són
la de Circulació i Transports, Cooperació
pel Desenvolupament, Desenvolupament
Econòmic, Cultura, Comerç i Consum,
Educació i Esports i Treball, entre d’altres.

avís

