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Pròrroga provisional de la
concessió de la zona blava

El sector qüestiona
l’ordenança que
simplifica llicències

A partir de l’agost, mentre no es concreta la seua municipalització
|| L’Omac duplicarà l’espai al traslladar-se a la Coell
MAGDALENA ALTISENT

e. h.

❘ LLEIDA ❘ La Paeria preveu prorrogar uns mesos la concessió de
la gestió privada de la zona blava, que conclou a finals d’agost,
mentre no decideix com aplicarà per a la municipalització del
servei, pactada amb ERC. “Tenim una comissió que hi està
treballant i volem fer-ho a través de l’EMU. No han acabat,
però no hi ha cap problema. Si
cal es prorrogarà la concessió
mes a mes mentre es decideix
el nou model, no hi ha pressa”,
va afirmar l’alcalde. Va remarcar que la prioritat és garantir
el servei i que el personal no
en surti perjudicat.
Ros va visitar ahir les oficines de la patronal Coell, a
la rambla Ferran, que acolliran la nova Oficina Municipal
d’Atenció Ciutadana (Omac)
del Pal·las.
El trasllat ha de facilitar la
reducció de les cues, a banda
de proporcionar millores tecnològiques i la descentralitza-

ros va visitar ahir les oficines de la Coell a Ferran.

ció d’alguns tràmits, i podria
concretar-se a finals d’any. Permetrà duplicar la superfície,
de 230 a 460 m 2, i alliberarà
espai al Pal·las per a altres dependències municipals, com les
que hauran de deixar l’edifici
de l’antiga Audiència quan es
converteixi en el Museu Mo-

rera. El president de la Coell,
Josep Maria Gardeñes, va indicar que estan pendents que
l’assemblea aprovi l’acord, que
els resulta beneficiós, ja que
tenen espai sobrer que poden
llogar. La Coell continuarà funcionant a la primera planta i en
part del soterrani.

❘ LLEIDA ❘ Diversos col·lectius
del sector de la construcció,
com el Col·legi d’Arquitectes,
l’Associació de Promotors i el
Gremi de Constructors, han
presentat al·legacions a la
nova ordenança de la Paeria
que simplifica la tramitació
de llicències i generalitza les
comunicacions prèvies.
El punt més conflictiu és
l’article 8 de l’ordenança,
que precisa els supòsits que
requerirà la redacció d’un
projecte tècnic interpretant
la legislació vigent.
“Creiem que es fixen uns
límits arbitraris i poc justificats tècnicament, quan la
llei de l’Edificació i el Codi Tècnic ja ho delimiten
prou. Creiem que fan falta
uns criteris més objectius”,
va afirmar Ramon Llovera,
vocal de la junta del Col·legi
d’Arquitectes.
També va apuntar que no
veuen bé que es deixi la major part del control de l’activitat a la inspecció, sense
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una verificació prèvia més
gran de la documentació, ja
que consideren que l’agilitació dels tràmits podria fer-se
igualment accelerant-ne la
resolució.
Aquesta nova ordenança
es votarà avui en el ple de
la Paeria.
L’equip de govern ha jus-

al·legaCionS

Col·lectius com els
arquitectes, promotors
i constructors hi han
presentat al·legacions
tificat la seua tramitació pel
fet que suposarà una gran
millora per al sector, al permetre iniciar un 85 per cent
de les actuacions només amb
una comunicació prèvia, de
manera que s’elimina l’espera
actual per obtenir llicència,
que actualment és d’uns cent
dies de mitjana.

