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INVERSIÓ DE
100.000 EUROS
PER MANTENIR
ELS CAMINS
DE L’HORTA

Al final de maig ha començat la campanya
de manteniment dels camins de l’Horta
amb actuacions de millora a la zona de
les partides de Vallcalent i Malgovern, al
camí de Sant Just i el camí dels Tres
Pontets, a Torrellompart. Al llarg d’aquest
any la Paeria destinarà una partida de
10 0 . 0 0 0 e u ro s p e r a r ra n j a r e l s
desperfectes que hi ha als camins.
L’empresa adjudicatària de la campanya
és Benito Arnó.
A banda d’aquesta actuació, la Paeria
destinarà prop de 30.000 euros per
millorar els camins de l’Horta a la zona
de Vallcalent i de Torres de Sanui per
mitjà d’un conveni amb la constructora
MJ Grúas. El Servei d’Urbanisme té previst
també efectuar arranjaments a diversos
trams del camí de Marimunt.

Les obres d’arranjament dels vials de l’Horta han començat al final de maig.

Subministrament d’aigua
També dins l’àmbit de l’Horta de Lleida,
l’Ajuntament té previst subministrar aigua
potable a 170 cases pertanyents a nou
partides diferents. Aquesta obra compta
amb un pressupost d’1,22 milions d’euros
i ha estat adjudicada a l’empres a
Conservación de Infraestructuras
Urbanas. La contractació de l’obra ja ha

estat aprovada per la Junta de Govern
Local.
La tinenta d’alcalde d’Urbanisme i
regidora de l’Horta, Marta Camps, va
assenyalar que l’execució dels treballs
d’ampliació de la xarxa de portada d’aigua
potable a les partides de l’Horta de Lleida
començarà de manera immediata.

PROTOCOL D’ACORD AMB
LA CAMBRA DE COMERÇ
PER CREAR SÒL INDUSTRIAL

L’Ajuntament de Lleida i la Cambra de
Comerç i Indústria de Lleida han signat
un protocol de col·laboració amb
l’objectiu de promoure un estudi de
necessitats de sòl industrial a Lleida i la
creació d’una entitat destinada a la
promoció d’aquest sòl industrial
urbanitzat.
Les funcions d’aquesta entitat seran la
compra de sòl, la seva urbanització, la
redacció dels instruments urbanístics
necessaris, l’assessorament a tercers en
el procés de creació de sòl industrial, la
venda de parcel·les resultants i el lloguer
o altres fórmules.

L’Ajuntament i la
Cambra promouran
la participació en el
procés, per mitjà
d’una comissió
assessora, de les
entitats públiques o privades relacionades
amb el tema per tal d’integrar les opinions
i els suggeriments dels sectors
interessats.
Es preveu que el municipi de Lleida
ofereixi en un termini de dos o tres anys
un milió de metres quadrats de sòl
industrial. L’oferta de terreny, a un preu
assequible per a les empreses, dependrà

d’aquesta entitat de promoció de sòl
industrial. Àngel Ros va remarcar que el
municipi es troba ara en una bona situació
pel que fa a l’expansió i a l’interès inversor
i que, com a conseqüència, és necessari
donar-hi una resposta efectiva oferint els
instruments que facilitin la implantació
d’empreses. L’alcalde va avançar també
que hi ha entitats financeres interessades
a p a r t i c i p a r e n a q u e s t p ro j e c t e .
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