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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
La Paeria atorga més de 91.000 euros d’ajuts per obres de
millora en 26 immobles del Centre Històric
Data de publicació: 3/7/2012
La Junta de Govern Local aprova subvencionar actuacions de reforç i de seguretat en aquests immobles com a
conseqüència de les inspeccions extraordinàries

URBANISME, MOBILITAT, VIA PÚBLICA, CONCESSIONS, OFICINA D'ATENCIÓ CIUTADANA

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Lleida ha aprovat aquesta tarda l’atorgament de
més de 91.000 euros d’ajuts a comunitats de propietaris per realitzar obres derivades
d’inspeccions extraordinàries a 26 edificis del Centre Històric. Es tracta de les subvencions per
pagar rehabilitacions i obres de consolidació dutes a terme per aquestes comunitats de
propietaris, en aplicació de les revisions extraordinàries que es duen a terme al Centre Històric
des del 2006 (els anomenats Tedis).
Aquestes inspeccions extraordinàries es van iniciar l’any 2006 en virtut d’un conveni entre la
Paeria i la Generalitat. Fins l’any 2011 s’han fet 300 inspeccions, de les quals en una
seixantena dels casos es va declarar ruïna imminent, la majoria dels quals ja han estat
enderrocats.
L’objectiu dels TEDI és verificar l’estat de les construccions, descobrir i analitzar les patologies
i promoure les rehabilitacions. Si durant la realització de les inspeccions es detecta la
necessitat d’una actuació immediata, aquesta es posar en coneixement de l’Ajuntament, que
emprèn les mesures adients. L’Ajuntament de Lleida es feia càrrec fins ara del pagament de la
part complementària del TEDI mitjançant la qual es valora l’estat de conservació i manteniment
de l’edifici. La Paeria també assumeix el cost de la direcció tècnica quan es produeix com a
conseqüència de l’adopció de mesures immediates, o bé quan ha actuat subsidiàriament.
Durant el decurs de la Junta de Govern Local també s’han aprovat expedients relatius a
Serveis a les persones i Ocupació, Economia i Hisenda, Cultura, Educació i Esports, Educació
i Infància i Seguretat, Civisme i Règim Interior.
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