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LA GUÀRDIA
URBANA ES
REFORÇA AMB
15 NOUS AGENTS
PER ALS BARRIS

El paer en cap, Àngel Ros, i el
regidor de Serveis Generals, Lluís
Pere Alonso, amb els nous agents.

El cos de la Guàrdia Urbana disposa ja de
15 nous agents, que van prendre possessió
el passat mes de setembre. L’augment de
la plantilla de la Policia Local permetrà
bàsicament reforçar el servei de guàrdia de
barri, tot i que també permetrà reforçar altres
departaments.
Amb la incorporació d’aquests agents, el
nombre total de policies que hi ha al cos de
la Guàrdia Urbana ascendeix a 165. En l’acte
de presa de possessió dels nous membres,

l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va anunciar
que el pressupost municipal per a l’any
vinent inclourà un increment de la dotació
per la Guàrdia Urbana, destinat a diversos
temes però molt específicament a reforçar
el guàrdia de barri.
A més dels 15 nous agents recentment
incorporats, cinc més han començat el curs
preparatori a l’Escola de Policia de Mollet
del Vallès per incorporar-se al cos d’aquí a
nou mesos.

Per la seva banda, el regidor de Serveis
Generals, Lluís Pere Alonso, va comentar
que actualment hi ha quatre places vacants
al cos i que la Paeria està pendent d’elaborar
un pla estratègic amb la Generalitat que
determinarà les dotacions necessàries per
a la ciutat.
Entre els 15 nous agents hi ha tres dones,
uns altres tres procedeixen de la Guàrdia
Civil i un altre agent de la Policia Local ve
d’un altre municipi.

L’Oficina Local d’Habitatge va obrir el passat
21 d’octubre el termini de presentació de
sol·licituds per accedir als 23 habitatges en
règim de lloguer per a joves d’entre 18 i 35
anys construïts al carrer Alsamora, al bell
mig del Centre Històric. L’objectiu de la
iniciativa és oferir als joves habitatges de
lloguer a preus assequibles, alhora que es
contribueix a revitalitzar demogràficament
el barri.
Aquests habitatges s’han edificat en el marc
del programa Àrea de Rehabilitació Integral
(ARI) del Centre Històric i són el resultat
del conveni de col·laboració signat entre la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de
Lleida.

habitatge

OFEREIXEN 23 PISOS
DE LLOGUER PER A
JOVES AL CARRER
ALSAMORA
Els habitatges que s’ofereixen per portar a
terme aquesta adjudicació tenen una
superfície útil que oscil·la entre 37,58 i 49,40
metres quadrats, amb una distribució interior
que inclou cuina, rentador, menjador-sala,
bany i dormitori. A set dels habitatges que
s’oferten hi ha un dormitori i als 16 restants
dos dormitoris.
Cal adreçar les sol·licituds, que s’han de
presentar en model normalitzat i adjuntant-hi la documentació requerida, a la Direcció
General d’Actuacions Comunitàries i
Cíviques.
Es poden obtenir els documents o demanar
informació a l’Oficina Municipal d’Atenció

Els habitatges són en ple Centre Històric.

Ciutadana (Edifici Pal·las, planta baixa), a
l’Oficina Local d’Habitatge (carrer Tallada,
32) i al Centre Municipal d’Informació Juvenil
(Plaça dels Amics de Lleida) o a les oficines
de Benestar i Família de la Generalitat a
Lleida (avinguda del Segre, 5).
LA PAERIA/novembre 2004

