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REUNIÓ AMB EL GRUP MUNICIAPL DEL PP  

 

Aquest dilluns 9 d’abril de 2018, ens hem reunit per segona vegada amb el senyor Joan Vilella, en la 
seu de l’Associació veïnal Turó de Gardeny, per valorar l’estat actual de la redacció del POUM de la 
ciutat de Lleida i, concretament, de la seva afectació al nostre barri Turó de Gardeny així com als 
diferents barris de la Zona territorial municipal 9 (Zona 9) de la ciutat de Lleida.  

En la reunió els representants de l’Associació Veïnal han explicat les propostes i al·legacions que la 
nostra entitat va lliurar la passada setmana a tots els grups polítics municipals amb representació a la 
Paeria. Concretament, (1) la qualificació de la falda Nord del Turó de Gardeny com a zona edificable; 
tal i com estava recollit en el POUM actual; (2) la connexió entre els dos trams del Passeig Onze de 
Setembre; (3) la delimitació en la Zona 9 d’un àrea comercial; (4) la concreció de l’espai i dels usos 
del sòl emmarcat en el Pla Mariola 2020, amb la determinació, amb plenes garanties de què els 
propietaris i llogaters residents en l’espai comprés en aquest pal de cap de les maneres seran 
perjudicats; i (5)  supressió de qualsevol clàusula que impliqui a cap de les parts afectades destinar un 
percentatge de la inversió en urbanització o promoció d’habitatge a cap ús que no impliqués la millora 
del barri Turó de Gardeny, ja que existeix una gram mancança de servei públics. 

El senyor Vilella va informar del seu total recolzament a les propostes de la nostra entitat i es va 
comprometre a portar i defensar les nostres propostes i al·legacions davant les diferents comissions 
encarregades de redactar el projecte de POUM. 

L’Associació Veïnal va agrair l’interès del Grup Municipal PP en el barri i els van convidar a seguir 
treballant per la millora de la nostra ciutat i del nostre barri. 

 

 

Lleida, 11 d’abril de 2018 

 

 


