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Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida
La Paeria dóna llum verda al plec per a la licitació per
construir i explotar el pàrquing de la Illa de la Maternitat
Data de publicació: 25/6/2012
Tindrà un mínim de 280 places i l’adjudicatari també haurà d’urbanitzar la plaça superior i els accessos

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

Arxiu de so de la 1a tinent d'alcalde,
Marta Camps (3,8 MB)
Notícia relacionada

La Comissió d’Urbanisme, Medi Ambient, Mobilitat i Territori ha donat llum verda al Plec de
Clàusules per construir i explotar un aparcament subterrani de dues plantes a la Illa de la
Maternitat, ubicada entre la Rambla d’Aragó, el carrer Governador de Montcada, carrer Sant
Crist i carrer Lluís Besa, així com la urbanització de la plaça superior i el condicionament dels
accessos.
La primera tinent d’alcalde, Marta Camps, ha explicat que la superfície total del solar, ara de
propietat municipal un cop es va signar l’acord amb la Diputació de Lleida, és de 5.800 metres
quadrats de sòl, en el qual es construirà un pàrquing amb un mínim de 280 places, de les
quals el 50% hauran de ser de rotació. L’adjudicatari, a més, estarà obligat a urbanitzar la
plaça que queda en superfície per un import mínim de 600.000 euros, alhora que haurà
d’aportar 400.000 euros més per adequar els accessos a l’entorn de la Illa de la Maternitat.
(arxiu de so).
Segons el plec, l’adjudicatari haurà de pagar un cànon anual d’uns 51.000 euros durant els 50
anys que durarà la concessió de l’explotació de l’aparcament. Els terminis que s’han establert,
un cop s’adjudiqui aquest projecte, és de dos anys i mig, entre la redacció del projecte i les
obres que s’han de dur a terme per construir el pàrquing i la plaça.
Cessió a Fira de Lleida d’un solar per al nou pavelló
La Comissió també ha informat favorablement de la cessió a la Fundació de la Fira de Lleida
d’un dret de superfície de caràcter gratuït, sobre una finca municipal situada al carrer Camí de
Picos per tal de destinar-la a la construcció d’un nou pavelló firal.
Atès que l’Ajuntament de Lleida disposa d’una finca de 6.303,17 m2 que resulta adequada per
a la construcció d’aquest equipament i que l’ampliació de les instal·lacions de la Fira és
essencial per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat, s’ha considerat que aquest
solar era adient per atendre les necessitats de la Fira de Lleida. Consultar notícia relacionada
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