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Congelació d’impostos i taxes municipals
•A l’any 2015 també baixaran els valors cadastrals dels pisos un 17%
La Paeria tornarà a congelar tots els impostos i les
taxes municipals i baixarà
els valors cadastrals dels
pisos un 17% per a l’exercici
2015, segons va anunciar
l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, en el decurs del Ple
de Política Municipal sobre
l’Estat de la Ciutat 2014.
Cal dir que l’Ajuntament va
congelar al 2014 les taxes i
els impostos, una mesura
que ha permès un estalvi
de 2,2 milions d’euros als
ciutadans.
Pel que fa als serveis socials, l’alcalde va anunciar
que la teleassistència serà
gratuïta a partir dels 70
anys en el pròxim exercici.
En l’àmbit de la Cultura i
l’Urbanisme, d’aquí a unes
setmanes es podran visitar les restes de gran valor
arqueològic del magatzem d’arqueologia situat
a Aubarès-Pla de l’Aigua,
que s’ha museïtzat. A més,
es licitarà el projecte del
Museu Morera i a la tardor
es podrà veure l’enllumenat
ornamental nou del Castell
del Rei. A més, s’enjardinarà
el Turó de Gardeny.

Durant el Ple de l’Estat
de la Ciutat també es va
anunciar que la Generalitat
ha concedit a l’Ajuntament
de Lleida mig milió d’euros
per al Pla de Foment del Turisme al Centre Històric, al
qual l’Ajuntament hi aporta
un milió més per diferents

El servei de
teleassistència serà
gratuït a partir de
l’any vinent per a les
persones més grans
de 70 anys
actuacions. Quant a la mobilitat, tots els recursos obtinguts per la Paeria pels
futurs radars de control de
la velocitat i dels actuals
semàfors vermells es dedicaran a millores de vialitat i
seguretat del trànsit.
D’altra banda, la Paeria
ha anunciat la incorporació de la L-20, que cobrirà
el mateix recorregut que
l’antiga L-2 o Ronda. Les
actuals línies L-2 i L-3 amplien el seu recorregut fins

PLE DE POLÍTICA MUNICIPAL SOBRE L’ESTAT
DE LA CIUTAT
Principals acords

El Ple de Política Municipal sobre l’Estat de la Ciutat es va celebrar el
passat 20 de juny. © Paeria

a l’Arnau, amb la qual cosa
es connecten més barris
directament amb aquest
centre hospitalari. A més, es
crea una nova línia Centre
Històric-Equipaments Culturals, que, partint de l’eix
Pius XII, Joan XXIII i Bisbe
Ruano, recorrerà el Centre
Històric i passarà pel Mercat
del Pla, l’Auditori i La Llotja.
Finalment, el paer en cap
va posar èmfasi en la tasca que està duent a terme
l’Ajuntament en matèria
d’ocupació, com ara els

programes de l’IMO o el Pla
Ocupa’t. Així, al 2013, unes
8.300 persones van participar en projectes de l’IMO i
un total de 868 usuaris del
servei van aconseguir un
lloc de treball.
En la seva intervenció,
Àngel Ros va repassar les
grans àrees de la gestió municipal com els esports, els
drets civils, la cooperació i
la igualtat, la salut, la joventut, la gent gran, la participació ciutadana, la coordinació de barris, etc. •••

• Congelació dels impostos i les taxes municipals per al 2015.
• Baixada dels valors cadastrals dels pisos un 17% per al 2015.
• Teleassistència gratuïta per a les persones a partir dels 70 anys.
• Museïtzació i programació de visites del magatzem
d’arqueologia d’Aubarès-Pla de l’Aigua.
• Licitació al ple de juliol del projecte del Museu Morera.
• Enllumenat ornamental nou a la tardor al Castell del Rei-la Suda.
• Millora de l’accessibilitat i la senyalització a l’antiga Cuirassa i
ascensor al Dipòsit del Pla de l’Aigua.
• Dedicar els recursos obtinguts pels futurs radars de control
de la velocitat i els actuals semàfors vermells a millores de
vialitat i seguretat del trànsit.
• Incorporació de la línia de bus L-20 i les línies L-2 i L-3
arribaran fins a l’Arnau.
• Creació de la línia Centre Històric-Espais Culturals.
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