Convenis Gestió Urbanística
Durant els anys 2016 i 2017 no s'han signat convenis urbanistics.
NÚM. EXPEDIENT

TÍTOL

LINK

42/2015

Conveni entre l’Ajuntament de Lleida, i els senyors Antonio Solsona Ormo i
Cristina roigé Salué, relatiu a la cessió anticipada d'uns terrenys de 56m2,
inclosos en el polígon d'actuació UA 31 BIS, afectats pel projecte de
remodelació i millora dels accessos a la crta. N-II rotonda en el pq. 459,460 i
ordenació d'accessos entre el 459,937 i el 460,297

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1722

41/2015

Conveni entre l’Ajuntament de Lleida, i la senyora Navidad Benabarre Gessé,
relatiu a la cessió anticipada d'uns terrenys de 554m2, inclosos en el polígon
d'actuació UA 31 BIS, afectats pel projecte de remodelació i millora dels
accessos a la crta. N-II rotonda en el pq. 459,460 i ordenació d'accessos
entre el 459,937 i el 460,297.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1721

39/2015

Conveni entre l’Ajuntament de Lleida, i el senyor Jaume Altés Gabandé, com
a representant de l'entitat mercantil "Proyectos e Instalaciones Altés, SL", per
la cessió anticipada d'uns terrenys de 187 m2, inclosos en el sector SUR 17,
afectats pel projecte de remodelació i millora dels accessos a la crta. N-II
rotonda en el pq. 459,460 i ordenació d'accessos entre el 459,937 i el
460,297.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1715

38/2015

Conveni entre l’Ajuntament de Lleida, i els senyors José Manuel i Maria Isabel
Picart Cebollero, relatiu a la cessió anticipada d'uns terrenys de 994 m2,
inclosos en el sector SUR 17, afectats pel projecte de remodelació i millora
dels accessos a la crta. N-II rotonda en el pq. 459,460 i ordenació d'accessos
entre el 459,937 i el 460,297.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1714

4/2015

38/2014

104/2013

Conveni entre l’Ajuntament de Lleida, i la senyora Teresa Melé Alsinet, relatiu
a la cessió anticipada d'uns terrenys de 83 m2, inclosos en el sector SUR 17,
afectats pel projecte de remodelació i millora dels accessos a la crta. N-II
rotonda en el pq. 459,460 i ordenació d'accessos entre el 459,937 i el
460,297.
Conveni entre l’Ajuntament de Lleida, la junta de compensació del polígon
d'actuació UA3 del Pla de millora urbana de l'estació de Lleida en la seva
condició del promotor del projecte d'urbanització del polígon d'actuació
urbanística UA3 del Pla de millora urbana de l'estació de Lleida i l'agència
catalana de l'aigua.
Conveni entre l’Ajuntament de Lleida i la Sra. Carmen Cuesta i El Sr. Jose
Antonio Rodriguez relatiu a la cessió anticipada d’uns terrenys inclosos en el
sector SUR 24, afectats per la construcció de la variant SUD.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1702

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1701

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1700
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103/2013

Anunci d’aprovació conveni entre l'Ajuntament de Lleida i la Sra M. Teresa
Ricart Silisi inclosos en el SUR 24 afectats per la Variant SUD.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1699

67/2012 (Patrimoni)

Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Lleida i i l’entitat Promoeix
2009, SL, relatiu a la cessió d’ús d’un espai municipal i a la realització de
diverses actuacions urbanístiques.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1698

56/2012 (Patrimoni)

Conveni urbanístic per a la permuta de dues finques, situades a l'avinguda
Onze de Setembre i a l'avinguda Rovira Roure.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1697

50/2012

29/2012 (Patrimoni)

20245/2007

Conveni de cessió anticipada dels terrenys afectats per les obres de
construcció del projecte NL-04151 dels termes municipals de Lleida i
Alcoletge (Desdoblament variant SUD de Lleida C-13)
Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida i l'entitat mercantil
Posica, SL, relatiu a una finca situada al sector Pla de Millora Urbana núm. 4
de Lleida.
Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida, Promou CT Open
Segre SL, en la seva condició de promotora del Pla parcial urbanístic sector
SUR-12 i l'Agència Catalana de l'aigua.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1696
https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1695
https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1691

149/2011

Conveni de gestió urbanística de cessió anticipada dels terrenys afectats per
les obres de construcció del projecte NL-041151.1, dels termes municipals de
Lleida i Alcoletge (Desdoblament variant Sud de Lleida C-13)

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1690

GEVE 071/2006

Conveni urbanístic de cessió anticipada de la finca propietat de l'entitat
promociones y construcciones Cerbat, SL

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1765

041/2011

Conveni de gestió urbanística entre l'Ajuntament de Lleida i la Sra. Maria
Teresa Yarritu Nieto, en nom i representació de Solvia Estate, SLU, per a la
cessió anticipada d'uns terrenys, inclosos en el Sector urbanitzable
residencial SUR 10, Bóviles Bordeta 1, afectats pe les obres de construcció
del Projecte NL-04151.1, dels termes municipals de Lleida i Alcoletge, de
desdoblament de la variant sud de Lleida.

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1677

055/2010

Conveni urbanístic entre l'Ajuntament d'Alcoletge i l'Ajuntament de Lleida per
al desenvolupament del sector urbanitzable no delimitat industrial "SUNDI-1"
del municipi d'Alcoletge

https://seu.paeria.cat/documentPublic/download/1676

