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El 76% dels projectes, acabats o en execució
• L’equip de govern de la Paeria ha invertit el 86% de l’import total de les mesures acordades
L’equip de govern de l’Ajuntament de Lleida ha tirat endavant un 76% dels projectes i les mesures dels acords pressupostaris i les ordenances fiscals, ja sigui amb
projectes acabats o en procés d’execució,
un percentatge que representa un 86% de
l’import total a invertir, segons va indicar
el paer en cap, Àngel Ros.
La totalitat del seguiment dels projectes es completa amb un 11% que es troben en fase d’estudi (com la creació d’una
targeta social), un 5% que estan pendents,
un 4% que s’han descartat i un altre 4%
que estan sense determinar.
La tinenta d’alcalde i regidora de l’àrea
econòmica, Montse Mínguez, va afirmar
que hi ha projectes que no es tanquen a
31 de desembre i poden tenir continuïtat
durant l’any vinent i que hi ha alguns casos que s’han descartat i s’han tornat a formular canviant el plantejament o la metodologia. Mínguez va detallar que s’ha fet o
està en execució el 86% de la inversió en
projectes i mesures acordats.

S’ha assolit la gestió integrada dels espais escènics (a la foto, el Teatre de La Llotja). © Paeria

24/2015 o als ajuts i les subvencions per
als pagaments de les bonificacions vinculades a les ordenances fiscals.

El Parc de les Basses és un
L’alcalde va explicar que
Dotació
dels projectes als quals els
s’ha complert amb la gestió
de fons
grups municipals van fer
integrada dels espais escèper
pagar les
aportacions i que estan en
nics, amb un impacte en
bonificacions
marxa. Està en fase d’adla seva organització, i que
vinculades a les
judicació el programa de
s’està fent el mateix, acareparcel·lació
i els tècnics
bant el procés de selecció,
ordenances
municipals
estan
treballant
amb Arts Plàstiques. En l’àmfiscals
en l’accessibilitat i la interconbit dels serveis socials, el paer
nexió d’aquest espai i el centre urbà.
en cap va especificar que també s’ha
El projecte del Bosc Urbà de Balàfia és un
procedit a la dotació dels fons de continaltre cas que s’ha revisat i es tirarà endagència per al desenvolupament de la Llei
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ENVIA LA TEVA PREGUNTA A:
lapaeriarespon@paeria.cat

?

La Paeria inicia una nova secció adreçada
a tota la ciutadania. Es tracta d’un espai
on qualsevol persona pot formular la pregunta o plantejar el dubte que consideri oportú sobre un aspecte municipal o
qüestions relacionades amb la ciutat que
siguin del seu interès.
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vant després de consultar-ho als veïns i de
descartar fer-hi una plaça tal com proposava un grup municipal. •••

El Parc de les Basses d’Alpicat. © Paeria

RESPOSTA

?

En cada edició s’inclourà una de les
preguntes amb la resposta.

L'extensió màxima de la pregunta ha de ser de 150 caràcters
(Si el text excedeix dels caràcters fixats, es publicarà una versió reduïda)
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