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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
L’EMU treu a lloguer 11 places d’aparcament al carrer la
Palma
Data de publicació: 12/1/2012
Es donarà prioritat en l’adjudicació a l’àmbit del Pla de Barri del Centre Històric i a l’entorn de l’Eix Comercial

EMPRESA MUNICIPAL D'URBANISME

L'entrada principal de l'aparcament
és pel carrer La Palma

©Ajuntament de Lleida
En total, s'ofereixen 11 places
d'aparcament de lloguer

©Ajuntament de Lleida
Imatges amb més resolució (589,6
KB)
(594,4 KB)

L’Empresa Municipal d’Urbanisme traurà a concurs, a partir del proper divendres dia 13 de
gener, 11 places de pàrquing situades a l’aparcament de l’edifici del carrer la Palma, 4 (que
dóna també al carrer Caldereries, 15 i plaça dels Fanalets de Sant Jaume, 4) ubicat al costat
de l’edifici del Centre de Recursos Juvenils la Palma.
Pel que fa als criteris d’adjudicació es donarà prioritat a l’àmbit del Pla de Barris del Centre
Històric, és a dir, als residents en aquesta zona o, en segon lloc, a les persones que tinguin el
seu lloc de treball o bé desenvolupin per compte propi una activitat empresarial o professional
dins d’aquest àmbit. També es prioritzarà l’entorn de l’Eix Comercial, si en el primer grup no
s’haguessin esgotat les places.
Una vegada finalitzat el termini (es podran presentar sol·licituds fins al dia 6 de febrer),
l’Empresa Municipal d’Urbanisme confeccionarà la llista provisional tant de les sol·licituds
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presentades com els grups als quals estan adscrites. En cas que es produeixin al·legacions o
esmenes, es confeccionaran les llistes definitives d’admesos i exclosos, que es podran
consultar a partir del dia 29 de febrer del 2012.
La durada del contracte serà anual amb una renda mensual de 97,94 €, amb les despeses de
la comunitat incloses.
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