alcaldia
4

LA PAERIA CEDEIX
AL DARP UN EDIFICI
DE GARDENY PER
UBICAR-HI LA
CONSELLERIA

L’Ajuntament de Lleida i el Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP)
han signat un protocol d’intencions per
cedir a la Generalitat l’antic edifici de la
comandància de la caserna d’artilleria a fi
d’instal·lar-hi la Conselleria que dirigeix
l’ex alcalde de Lleida Antoni Siurana. El
conseller d’Agricultura preveu que la
ubicació al turó de les dependències del
Departament servirà per atreure empreses
vinculades al sector agrícola.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i el conseller
Antoni Siurana van formalitzar el passat
2 d’octubre aquest acord, que respon a
l’interès de les dues administracions per
consolidar Lleida com a gran centre de
referència agroalimentària.

medi ambient

La finca que serà objecte de cessió té
2.462,31 m2 i l’edifici destinat a la seu és
distribuït en tres plantes i un cos annex.
El Departament d’Agricultura es farà càrrec
íntegrament de la rehabilitació total de
l’edifici, incloent la zona enjardinada del

L’acord respon a l’interès per consolidar Lleida com a centre de referència agroalimentària.

seu perímetre. L’acord estableix que la
Paeria haurà de donar el vist i plau al
projecte.
El termini de cessió d’ús i el cànon que el
DA R P h a u r à d ’a p o r t a r c o m a
contraprestació es concretaran en el
conveni que subscriuran les dues parts. El
protocol d’intencions atorga a la Generalitat
opció de compra de l’immoble cedit.
Es preveu que el trasllat de les
dependències es pugui executar a mitjans
de l’any que ve. D’aquesta manera, el
Departament d’Agricultura s’ubicarà junt

al futur parc científic i tecnològic
agroalimentari. El conseller d’Agricultura
destacà la importància simbòlica del trasllat
de la seu central del Departament
d’Agricultura a Lleida, considerant que és
la zona amb una activitat agrària més
intensa.
D’altra banda, l’Ajuntament de Lleida
manté contactes amb importants
empreses d’àmbit internacional perquè
s’instal·lin a Gardeny i preveu tancar algun
acord aviat. Cal recordar que el parc
tecnològic es troba en fase de licitació de
la redacció de l’avantprojecte.

“FES UN GEST
PER LLEIDA”,
CAMPANYA PER
MANTENIR NETA
LA CIUTAT
L’empresa de neteja SEINSA i l’Ajuntament
de Lleida desenvolupen la campanya de
sensibilització “Fes un gest per Lleida, és
a la teva mà”, amb l’objectiu de conscienciar
els veïns i veïnes de la necessitat de
contribuir que la ciutat es mantingui neta.
Els autobusos de les línies 1, 2, 3, 5 i 8
han portat publicitat de la campanya de
sensibilització engegada per SEINSA, i
també algunes marquesines. A més de la
campanya, l’Ajuntament de Lleida repartirà
100.000 díptics informatius per les llars de
tota la ciutat.
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La regidora de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Mercè Rivadulla, va manifestar que la
voluntat municipal és cercar més complicitat
dels ciutadans i ciutadanes per tal de
mantenir neta la ciutat. Per facilitar això,
l’Ajuntament ha instal·lat 15 màquines
expenedores per recollir els excrements de
gossos, situades en zones on s’ha detectat
més brutícia.
A més, la Paeria redactarà una ordenança
municipal que reguli la neteja al carrer per
aplicar sancions als ciutadans que
incompleixin les normes.

La regidora Rivadulla presenta la campanya.

D’altra banda, al carrer Sant Antoni s’han
instal·lat contenidors especials de
dimensions reduïdes perquè veïns i
comerciants hi dipositin la brossa a partir
de les 20 hores i durant tota la nit. Així
mateix, es prohibeix deixar bosses
d’escombraries al carrer.

