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Imatge virtual del projecte, que fa anys que està pendent.

E. H.

❘ LLEIDA ❘ El BBVA ha sol·licitat al 
Centre de Negocis i Convenci-
ons (CNC) traspassar el solar 
contigu de la Llotja a la soci-
etat Metrovacesa Suelo y Pro-
moción –hereva de la històrica 
immobiliària– amb l’objectiu 
de tirar endavant el projecte de 
construcció de les dos torres de 
pisos que hi ha previstes i la se-
ua comercialització. Fins ara, el 
solar formava part de la societat 
Gescat Gestió de Sòl, que el BB-
VA va assumir quan va absorbir 
CatalunyaCaixa, però l’entitat 
financera ha decidit passar-la 
ara a Metrovacesa, on té una 
participació del 20% que ara 
ampliarà amb aquesta aportació 
(el 70% d’aquesta societat és del 
Banc Santander, segons consta 
al seu web).

El conseller delegat del CNC, 
Rafael Peris, va destacar que el 
traspàs de la titularitat del solar, 
previst al contracte amb Gescat, 
inclou la subrogació de totes les 

El BBVA traspassarà el solar vora la 
Llotja a la immobiliària Metrovacesa
Per executar el projecte de les dos torres, que PDeCAT, ERC i Crida veuen adulterat

URBANISME CENTRE DE NEGOCIS I CONVENCIONS

obligacions quant a la llicència i 
els terminis fixats per construir i 
va considerar que “és una prova 
que el projecte va endavant”. 
El CNC ho aprovarà en la se-
ua propera reunió, ja que en la 
celebrada ahir no hi va haver 
temps per incloure-ho en l’or-

dre del dia. Els consellers van 
rebutjar demanar un informe 
al Col·legi d’Arquitectes sobre 
les modificacions al projecte, 
al votar-hi en contra els repre-
sentants del govern i de Mer-
colleida, mentre que Cs i PP es 
van abstenir. Peris va informar 

també que es continua tramitant 
la llicència d’obres. La regidora 
del PDeCAT i Unió Rosa Maria 
Salmerón va afirmar que es re-
serven la possibilitat d’iniciar 
accions legals per les “irregu-
laritats” sobre aquesta qüestió. 
“Si es construeixen les torres, 
han de fer-se sota les condicions 
i el projecte que va guanyar el 
concurs. En cas contrari seria un 
engany a la resta de candidats”, 
va afirmar. Per la seua part, el 
representant d’ERC, Carles Ve-
ga, va reclamar la dimissió de 
Peris per “actuar de forma des-
lleial i mentir” i va lamentar que 
no es faci l’informe del Col·legi 
d’Arquitectes. ERC reclama que 
es respectin els terminis fixats 
d’iniciar l’obra en un any i que 
la seua construcció no duri més 
de tres. Mentrestant, la Crida 
va denunciar “opacitat” en el 
consell i va considerar que el 
projecte “no té legitimitat”, ja 
que el CNC “no actua pel bé del 
conjunt dels lleidatans”.

Hora i mitja de 
retard en dos 
trens regionals 
de Lleida
Per un incident a la 
Riba que va tallar la via

TRANSPORTS

❘ LLEIDA ❘ Dos trens regionals 
de la línia R-14 van patir re-
tards de 85 minuts per una 
incidència a la Riba que va 
obligar a tallar la circulació 
de combois entre la Plana 
de Picamoixons i Vinaixa, 
segons van indicar fonts de 
Renfe. Un dels trens sortia 
de Lleida i l’altre acabava el 
trajecte a la capital de Po-
nent.  Els Mossos van apun-
tar que una persona hauria 
caigut a la via i la circulació 
es va veure interrompuda 
de les 13.15 hores fins a les 
15.05, quan es va tornar a 
reprendre. La companyia va 
activar el protocol per habi-
litar transport alternatiu per 
carretera, una mesura que 
aplica quan es preveu una de-
mora llarga, encara que al 
final no es va arribar a portar 
a terme. Renfe no va poder 
concretar el nombre de viat-
gers que es va veure afectat 
per la incidència.

INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

Quinze anys del laboratori de l’ICS a Lleida ■ El laboratori de 
l’Institut Català de la Salut a Lleida, instal·lat a l’Arnau, va 
celebrar ahir un acte de commemoració dels seus 15 anys.

COAC LLEIDA

❘ LLEIDA ❘ El Col·legi 
d’Arquitectes de 
Lleida va celebrar 
ahir la trobada anu-
al que fa al restau-
rant Molí del Duc de 
Torrelameu. En l’ac-
te es va homenatjar 
13 professionals 
que feien 25 anys 
de col·legiació i es 
va donar la benvin-
guda a 7 de nous.

Trobada anual 
del Col·legi 
d’Arquitectes  
de Lleida


