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Actuacions per millorar els camins de l’Horta
• Intervencions als vials de la N-240 a Grealó, el Camí Vell d’Alcoletge i de Torres de Sanui a la Cerdera
La junta de govern local ha aprovat l’inici de la licitació d’actuacions a diferents
camins de l’Horta per un import de
150.000 euros.

ponen al pont de la carrerada d’Artesa
o camí del Tossal i el pont del camí del
Pont Nou a les Granges de Vilanova.
Pla de Vialitat Hivernal
La Paeria mantindrà activat fins a primers de març,
d’acord amb les temperatures, el Pla de Vialitat

Activat el

S’asfaltaran
completaPla de Vialitat
ment el Camí de la N-240
Hivernal fins a
a Grealó, que té una lonprimers de març,
gitud d’1,7 km amb una
amplada de 4,50 m, i el
d’acord amb les
Camí de Torres de Sanui
temperatures
a la Cerdera, d’1,4 km i que
té tres trams ben diferenciats.

Hivernal per preservar la seguretat dels
vianants i del trànsit rodat davant del risc
de gelades. Consisteix a controlar l’estat
de les vies públiques, especialment els accessos a Lleida per carretera, els ponts i les
passarel·les i alguns carrers amb pendent.
Si les temperatures són baixes i si hi ha humitat, es procedirà a l’estesa de potassa –
es disposa d’una reserva de 200 tones –. •••

Al Camí Vell d’Alcoletge s’actua al paviment d’un tram d’una longitud de
800 m, des del límit de la zona urbana
(al polígon industrial El Segre) fins a la
cruïlla amb la zona d’activitat logística.
Als dos ponts de la partida de Grealó i
Quatre Pilans, que travessen la via de ferrocarril convencional Lleida-Tarragona,
es millorarà la seguretat i s’instal·laran
noves baranes metàl·liques. Es corres-

Actuació d’arranjament del ferm del Camí de Torres de Sanui feta a l’estiu. © H. Sirvent

Reforç de la seguretat viària a Ciutat Jardí
• Obres a 37 accessos a passos de vianants que no tenen rampa per passar de la vorera a la calçada
Dins del projecte global de la millora de
l’accessibilitat al barri de Ciutat Jardí, la
Paeria està reforçant la seguretat viària de
vianants i vehicles a la rotonda de l’avinguda Rovira Roure amb el carrer Olivera amb
la construcció de rebaixos i dos passos de
vianants semaforitzats nous que connectaran els dos costats d’aquest vial a l’altura
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L’Ajuntament
respon
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Nou pas de vianants amb semàfor. © H. S.

ENVIA LA TEVA PREGUNTA A:
lapaeriarespon@paeria.cat

?

En la factura-rebut del IBI, per què no indiquen el valor nominal i el percentatge de l’impost que apliquen? Que potser el donen per
sabut? Gràcies per atendre’m.
Antonio Jorge
RESPOSTA

?

??

En els rebuts que emet la Paeria hi figuren
totes les valoracions: del sòl, de la construcció

de l’església de Montserrat, tant a la banda
davant de l’establiment KOA com a la del
restaurant Punt Estrella. Ciutat Jardí es convertirà en un barri pràcticament 100% accessible, després de portar a terme la millora de l’accessibilitat de 37 accessos a passos
de vianants que actualment no tenen rampa per passar de la vorera a la calçada. •••

i la cadastral total, com també el tipus de
percentatge. Quant als rebuts domiciliats,
degut a la normativa europea SEPA, l’espai
per incorporar informació al rebut bancari
es limita a 140 caràcters. Per aquesta raó
la informació que donem és l’exercici, el
núm. de rebut, l’adreça de l’objecte tributari, la referència cadastral i el núm. de termini de cobrament. A l’enllaç https://tramits.paeria.cat/Ciutadania/DetallTramit.
aspx?IdTema=51&IdTramit=453 hi trobarà tota la informació per poder consultar
les dades detallades del rebut domiciliat.

?

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