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Construcció de
vuit habitatges
protegits a Sucs
La Paeria promou la construcció de vuit habitatges
de protecció oficial a Sucs,
a la zona d’urbanització impulsada per l’Empresa Municipal d’Urbanisme (EMU).
Els treballs, que executa
l’empresa Bosch-Batlle
Construccions SL, tenen
un pressupost d’adjudicació
de 971.556,4 euros.
Cadascun dels vuit habitatges de protecció oficial a
Sucs té una superfície útil
d’uns 90 metres quadrats
en els quals es preveuen 3
dormitoris, 2 banys, rebedor, cuina, menjador i despatx; a més, disposen d’un

traster d’uns 5 metres quadrats, un garatge d’uns 25
metres quadrats i un jardí
d’uns 50 metres quadrats.
Als terrenys urbanitzats per
l’EMU es construiran 60
habitatges de qualitat, 24
dels quals seran en règim
de protecció oficial.
Preu assequible
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, els tinents d’alcalde
Marta Camps i Josep Maria
Llop i l’alcalde de Sucs, Antonio Salvador, han visitat
unes obres amb què
“l’Ajuntament de Lleida dóna resposta a la manca

L’actuació dóna resposta a la manca d’habitatges de preu assequible a Sucs.

d’oferta d’habitatges a preu
assequible a Sucs”, segons
que ha assenyalat l’alcalde
Ros.
El paer en cap ha destacat
la qualitat d’aquest tipus
d’habitatge de protecció
ofical i ha remarcat que donaran resposta a una antiga
reivindicació dels veïns de
la zona.

D’altra banda, l’Ajuntament
de Lleida ha reparat aquest
any, en el marc de la campanya de manteniment i
conser vació de la via
pública de la ciutat, voreres
i calçades de Sucs. L’Oficina de l’Horta de l’Horta
ha portat a terme també la
campanya de la senyalització horitzontal de la carretera de Sucs.
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Faran 19 pisos de
lloguer social al
carrer Cavallers
L’ E m p r e s a M u n i c i p a l
d’Urbanisme (EMU) impulsa la construcció d’un nou
edifici de pisos de protecció
oficial en un solar de 502
m2 situat al carrer Cavallers,
14-20 (Sant Cristòfol, 1-3).
L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, ha posat la primera
pedra d’aquesta promoció
que tindrà 19 habitatges de
protecció oficial, en règim
de lloguer, d’entre 60 i 80
m2 i 3 locals comercials
d’entre 50 i 70 m2.
L’obra té un termini d’execució de 14 mesos i un
pressupost de 2,3 milions.
La construcció dels habitat-

ges s’ajusta a la normativa
recent de la Paeria que obliga a escurçar els terminis
entre l’enderroc i l’inici de
l’actuació.
La nova promoció d’habitatges és una mostra més del
ritme de construcció al Centre Històric, ja que durant
l’any 2006 i el que portem
del 2007 la Paeria ha concedit una quarantena de
llicències a la zona per

Iniciativa adreçada a dinamitzar demogràficament i econòmicament el barri.

construir un total de 324
nous habitatges. Comptant
les llicències atorgades i
els projectes en tràmit o en
elaboració, actualment es
troben en construcció o en
fase d’inici prop de 450

Es preveuen a curt termini uns 450
nous habitatges al Centre Històric,
dels quals 200 de protecció oficial

nous habitatges al Centre
Històric, dels quals uns 200
seran de protecció oficial.
L’EMU promou al carrer Cavallers 16 apartaments de
lloguer per a joves i 18 pisos de règim especial. Al
carrer Nou començaran enguany els treballs per a 14
apartaments i a Galera estan acabant el projecte per
a construir-hi 13 pisos.

