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Regidoria 

Àrea/Departament 

Projecte Descripció Pressupost % Executat

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lleida (POUM)

El Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Lleida (POUM) constitueix la revisió 
del vigent Pla General d'Ordenació urbanística de Lleida 1995-2015, que és 
l'instrument d'ordenació urbanística integral del territori i abasta la totalitat del 
terme municipal. Té la finalitat de definir el model de ciutat que volem per a 
Lleida i comporta l'assumpció a favor de l'ajuntament de les competències 
urbanístiques per a l'aprovació definitiva dels instruments de planejament 
derivat.

447.875,43 € 80%

Parc Alcalde Pons - Les Basses
Treballs tècnics d'ordenació del conjunt del parc i redacció del Pla especial del 
càmping. Redacció del Projecte tècnic i direcció d'obra en la primera fase 
d'urbanització del parc. 

60.583,22 € 100%

Estudi competències municipals en matèria d'habitatge

Assessorament tècnic especialitzat en termes jurídics sobre les actuacions 
competents en matèria d'habitatge per part de l'Ajuntament de Lleida, per tal 
de desenvolupar actuacions en dita matèria i, especialment, les referides als 
habitatges buits i les destinades a incrementar el parc d'habitatges socials.

12.705,00 € 100%

Hàbitat Urbà

Planejament i gestió urbanística - Llicències 
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Projecte Descripció Pressupost % Executat

Pla de telecomunicacions de Lleida

Elaboració del Pla Especial Urbanístic d'ordenació de les infraestructures fixes 
de comunicació de veu i dades per ones radioelèctriques en el municipi de 
Lleida. Servei de diagnosi de la xarxa de banda ampla i ordenació de les antenes 
existents al Turó de la Seu Vella. Servei de diagnosi del grau de cobertura de la 
xarxa de telefonia mòbil, qualitat del servei i assessorament tecnològic.

50.178,50 € 100%

Prevenció de la contaminació acústica de Lleida

Determinació d'accions de prevenció, control i correcció de la contaminació
acústica, que afecta els ciutadans i ciutadanes i el medi ambient, provocada
pels sorolls i les vibracions, en compliment de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de
Protecció contra la contaminació acústica, i del Decret 176/2009, de 10 de
novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, i se n’adapten els
annexos, i de la normativa concordant.

58.767,35 € 100%

Control d'Activitats
Conveni de delegació de funcions per informe tècnic d'expedients d'activitats. 
Contracte pel servei de verificació i inspecció d'activitats.

69.585,08 € 100%

Diagnosi connexió Lleida-Corredor Mediterrani
Diagnòstic i propostes de posicionament per promoure la millora de la 
connexió de Lleida amb el Corredor Mediterrani i el Corredor Central a través 
de l'Eix de l'Ebre.

3.620, 32 100%
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