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Garantir el gas als veïns sense recursos
• Acord

Paeria-Gas Natural per evitar talls de subministrament

L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros; el delegat de Gas Natural Distribución, Juli Laplana,
i la responsable de Relacions
de l’Oficina de Garantia de
Servei al Client de Gas Natural Fenosa, Cristina Sogas,
van acordar l’actuació conjunta de la Paeria i aquesta
companyia per evitar talls
de subministrament als consumidors sense recursos i
en situació de risc que no
puguin pagar el gas en un
període en què el consum
energètic és una primera
necessitat.
Els Serveis Socials de
l’Ajuntament de Lleida, en
un canal que s’estableix per
a aquesta finalitat, comunicaran directament a Gas
Natural Fenosa les peticions

clients disposin dels mesos
necessaris, fora ja del període de fred, per poder regularitzar la situació i, si s’escau,
que l’Ajuntament pugui ajudar a fer front al pagament
del servei.

Reunió entre els representants municipals i de Gas Natural. © Paeria

L’objectiu és
assegurar un consum
energètic de primera
necessitat a famílies
en situació de risc

dels clients en situació de
risc.
Sobre aquestes peticions,
la companyia paralitzarà el
possible tall de subministrament de gas perquè els

Proveïment d’aigua
Aquesta iniciativa se suma
a la que la Paeria ja té en
marxa des de l’estiu passat,
que té per objectiu evitar
talls en el subministrament
d’aigua per impagament a
les famílies sense recursos
de la ciutat.
Per això, l’Ajuntament i i
la concessionària Aigües de
Lleida van crear un fons solidari de 50.000 euros destinat a concedir ajudes als
més necessitats. •••

• Es farà sense perjudicar els elements pictòrics i escultòrics
L’Ajuntament de Lleida aportarà
25.000 euros per executar la renovació i la millora del sistema
d’enllumenat de l’església de Sant
Llorenç. L’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, i el Pare Francesc Xavier Jau-

set, de l’església de Sant Llorenç,
van signar el conveni del projecte
d’enllumenat d’aquest centre de
culte, que forma part de la negociació pressupostària que fa uns mesos
van dur a terme PSC i CiU.

Les obres, que començaran el febrer,
consistiran en la renovació de tot el sistema d’enllumenat des dels projectors
passant pels conductors i les centralitzacions, per millorar la il·luminació de
l’església sense perjudicar els elements
pictòrics i escultòrics.

Urbanisme

Renovació de l’enllumenat de Sant Llorenç

La contribució municipal suma un
total de 25.000 euros, 15.000 inclosos
en el conveni signat i 10.000 més que
s’aportaran el 2015. La il·luminació
exterior del centre de culte es veurà
beneficiada amb la inversió en matèria d’enllumenat que s’està fent a tot
Lleida, que inclou monuments com el
Castell del Rei-la Suda.

La millora inclourà tot el sistema d’enllumenat, des dels projectors als cables. © S. Comunicació

Ros va destacar la presència dels tres
grups polítics representats a la Paeria,
“un símbol de l’estima per Lleida i pel
seu patrimoni”. Jauset va afegir que la
millora de l’enllumenat de Sant Llorenç
suposa “una gran millora que permetrà
que els ciutadans coneguin més la riquesa patrimonial de la ciutat”. •••
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