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LA SÍNDICA DE
GREUGES DE
L’AJUNTAMENT REP
791 CONSULTES
DURANT EL 2003

De les 128 queixes admeses, la Sindicatura
va incoar 69 expedients, que arriben a 76
si s’hi sumen un expedient pendent de
resoldre de l’any 2000, tres del 2001 i tres
del 2002. En 33 queixes, es va aplicar la
solució amistosa i 26 es van arxivar. El
60% dels casos es resolen per via
amistosa, una solució que, durant el ple,

Teresa Areces va presentar l’informe de la sindicatura durant el ple de la corporació.

tots els grups municipals van demanar
que es potenciï.
A la Memòria, la Síndica recomana la
creació d’un servei d’inspecció de
l’ocupació de la via pública amb capacitat
sancionadora per evitar, d’una banda, la
concessió de llicències a cafeteries i bars

situats en voreres que no tenen prou
amplada –menys de 3 m– per insta·lar-hi
terrasses. La Síndica també recomana a
la Guàrdia Urbana i als Mossos d’Esquadra
que facin complir la normativa de
tancament de locals i que controlin les
baralles al carrer i a l’interior dels
establiments.

MILLORA DE LA
NETEJA DELS
CARRERS I DE LA
RECOLLIDA DE
RESIDUS
L’Ajuntament de Lleida millorarà la neteja
viària i la recollida d’escombraries segons
es va acordar durant la formalització de
la pròrroga del contracte amb Seinsa per
prestar aquest servei. En aquest sentit,
el ple de la Paeria del maig va acordar,
d’una banda, allargar fins al 15 de març
de 2006 l’acord amb l’empresa i, de l’altra,
introduir-hi mesures de millora i ampliació
al llarg d’aquests dos anys.
L’alcalde Àngel Ros; el tinent d’alcalde
Francesc Pané; la regidora de Medi
Ambient, Mercè Rivadulla i responsables
de Seinsa i de l’empresa FCC han assistit

equip de neteja de pintades que també
s’usarà de forma programada per netejar
el terra de sota els contenidors de residus
sòlids urbans i d’orgànics. Es farà també
una neteja mensual d’abocaments
incontrolats de residus a l’Horta.
a una demostració de la nova maquinària
que s’incorpora al servei i han comprovat
les millores que s’introduiran.
La dotació de la neteja augmenta amb
un equip de reg d’alta pressió per fer
neteges intensives a la ciutat, barri per
barri; 2 equips d’escombrada mecanitzats
per reforçar el servei actual i un segon

Està previst començar a recollir la fracció
orgànica a Pardinyes, fer la recollida
selectiva comercial amb la col·locació de
100 contenidors de boca especial,
reprendre el servei de la màquina
recollidora d’excrements de gossos i, a
l’Horta, col·locar-hi 10 contenidors més
de RSU i iniciar-hi la recollida selectiva.
LA PAERIA/setembre 2004

medi ambient

La Síndica de Greuges de la Paeria, Teresa
Areces, va presentar la seva memòria
anual de 2003 al ple municipal del mes
de juny. El balanç és de 791 consultes
rebudes durant el passat exercici, incloses
202 queixes de les quals se’n van admetre
128. Les queixes que es van acceptar
corresponen a l’àrea de Serveis Generals
(189); Urbanisme (48); Economia, Comerç
i Turisme (38); Participació, Educació i
Sostenibilitat (14) i Cohesió Social (10).

