El casc antic dels barris, com s’aborda la seva regeneració?
Dels estudis efectuats en l’Avanç del POUM ja han tingut una primera iniciativa encaminada
a la regeneració del casc antic dels barris, el programa de rehabilitació REHAB+.
El POUM aposta per una actuació important de regeneració del Centre Històric de la ciutat,
amb l’interès que des d’aquesta experiència, posteriorment és puguin abordar actuacions
similars en els centres de altres barris.
La flexibilització de la normativa per a les zones residencials d’eixample, configuració
majoritària del casc antic dels barris, també té la finalitat de renovació d’aquest teixit,
potenciant una millora de la qualitat urbana.
Altres actuacions previstes per regenerar els barris són el projecte Mariola 20.000, o la
reordenació d’alguns espais urbans concrets.
Com afectarà el model de creixement urbanístic al preu dels habitatges?
Tenint en consideració que en l’escenari més alt de la projecció demogràfica es quantifica el
creixement en 15.788 noves llars, i que el potencial urbà amb la proposta és de 23.973
habitatges. El model de creixement facilita la contenció del preus dels habitatges, ja que
aquest potencial urbà està dimensionat per evitar retencions de sòl que provoquin el seu
increment.
Quin volum d’habitatge públic protegit es preveu?
En base a les necessitats determinades a través de la Memòria social, el POUM preveu que
el 34% del sostre de nova implantació i el 41% del nombre d’habitatges, es destinin a
habitatge de protecció pública, en les seves diverses modalitats.
A més, en els sectors urbanitzables residencials, es preveuen reserves de sòl per a facilitar
la construcció d’habitatges dotacionals públics.

Mariola 20.000
Què es farà amb el projecte Mariola 20.000?
Els projecte Mariola 20.000 queda integrat en la proposta del POUM com un àmbit de
desenvolupament, el PMU 5 Mariola, que té com a finalitat l’integració aquesta illa
residencial en el teixit urbà i l’activitat cívica de la ciutat mitjançant una operació urbanística
en el marc d’altres operacions socials.
Aquest Pla de millora urbana ordenarà de forma detallada tot l’àmbit dotant-lo de sistemes
d’espais lliures i equipaments.
Quan començaran les obres?
Previ a l’inici de les obres d’urbanització i nova edificació caldrà la redacció i tramitació dels
corresponents instruments de desenvolupament urbanístic: Pla de millora urbana, Projecte
d’urbanització i projecte de reparcel·lació.
Donat el gran abast de l’actuació, es preveu que el seu desenvolupament es dugui a terme
durant els propers 15 anys.
On es reubicaran els habitants dels blocs Ramiro Ledesma?
En funció del tipus de tinença, propietat o en lloguer, caldrà que el Pla estudiï i determini les
alternatives de reallotjament, preveient que entre aquestes, alguna sigui la possibilitat de
reallotjament en el mateix àmbit.
Quin percentatge de lloguer social hi haurà?
La proposta preveu que el 38% del sostre es destini a habitatges de protecció en règim
general i especial.
La possibilitat d’establir determinacions urbanístiques pel que fa al tipus de tinença queda
limitada per la legislació vigent. Però en aquest sentit i dins dels marges que permet la
legislació urbanística, el POUM preveu que es pugui incrementar en un 10% el número
d’habitatges de protecció si es destina el 50% a lloguer per un període mínim de 15 anys i el

Pla de millora Mariola 20.000 determinarà les mesures per incrementar el nombre
d’habitatges en lloguer.

Donada la seva centralitat i posició com penseu resoldre els problemes de mobilitat
que originin les implantacions comercials a l’Estació, donat el volum de sostre previst
i la tipologia permesa. Es podria col·lapsar el centre de la ciutat?
Com totes les actuacions d’aquest abast, serà necessari un estudi d’avaluació de la mobilitat
generada, que avaluarà i resoldrà la mobilitat generada al voltant de l’actuació, amb la
previsió dels recorreguts i dels aparcaments necessàries.
Tot i això, donada la centralitat d’aquesta actuació, cal considerar que es donarà una gran
facilitat dels recorreguts a peu, i d’altre banda, aquest àmbit té gran avantatges de mobilitat
en relació amb altres possibles indrets per implantacions comercials, donada la bona
ubicació en relació a l’estació de trens i la futura estació d’autobusos. La mobilitat generada
beneficiarà també el comerç tradicional del Centre Històric.

Si se prevé el desarrollo del polígono industrial de Torre Blanca. ¿Por qué al sector de
suelo no delimitado número 3 se le da una densidad de 35 viviendas por hectárea?
El desenvolupament del sector d’activitat econòmica Torreblanca té un abast territorial que
va més enllà del municipi de Lleida, en aquest sentit no s’estableix cap relació directa entre
el desenvolupament de Torreblanca amb els àmbits de sòl urbanitzable no delimitat.
En relació a l’establiment de la intensitat de creixement, aquesta respon a un model
coherent amb l’entorn, de manera que disminueix la intensitat a mesura que ens allunyem
del Centre Històric de la ciutat.
Esta densidad hará demasiado caros los pisos para los trabajadores de los polígonos
industriales.
Tenint en consideració que el potencial urbà amb la proposta és de 23.973 habitatges. Els
preus dels habitatges no s’han de veure afectats de forma negativa per la manca de sòl
disponible.
Para poder desarrollar la zona necesita ser B o C y se podría hacer mucha vivienda
social para trabajadores del polígono y zonas verdes.
Amb independència de la densitat establerta a cada àmbit de sòl urbanitzable no delimitat,
tots tenen prevista una reserva de sostre per a habitatges de protecció en les diferents
modalitats, aquesta va del 30% del sostre per la model A, fins al 40% en el model C.

1. Què ha passat amb la gran rotonda que enllaçava Copa d’Or – AP2 – Avinguda
Barcelona i Passeig de Ronda?
La mida dels plànols i la pèrdua de qualitat en la projecció ha fet que la proposta de nova
rotonda al final de l’avinguda de Barcelona (l’antiga LL-1) no es pogués veure amb claredat
en la presentació del dia 06/02/2018.
En la proposta del POUM, aquesta es redefineix per adaptar-se a la connexió de la AP2 de
manera que s’aprofita part de l infraestructura existent, però es millora amb un nus que
permet la connexió de les tres grans vies, alhora que s’introdueix un nou accés al sud de la
zona de Copa d’Or, tal com es pot veure en la imatge següent.

2. Com es descongestionarà l’accés al Parc de l’Aigua? (avui en dia només av. Miquel
Batllori)
Com s’ha dit en la resposta anterior es proposa un nou accés al sector Copa d’Or, que es
prolongarà fins a la variant sud, limitant al sud de Lleida, millorant la mobilitat general de la
ciutat, i especialment l’accessibilitat i comunicació del barri de la Bordeta.
A més, el POUM contempla la previsió de “permeabilització” de la carretera de Barcelona
(antiga LL-11) mitjançant el creuament de tots els carrers transversals que sigui possible, de
manera que es vagi completant una malla de carrers més intensa, uniforme i contínua.
D’aquesta manera l’accés al Parc de l’Aigua es millora substancialment.

1. Com queda la rotonda av. Garrigues – Palauet – Flix?
Es proposa una gran rotonda allargada que permet resoldre de manera funcional i segura,
l’encreuament de l’avinguda de les Garrigues, el carrer Bellavista, l’av. Fontanet, l’av. Flix, el
carrer Juneda, el Palauet i el Sícoris.
Donada la seva complexitat de gestió, es durà a terme com una infraestructura comú.
2. Plaça Molí, ampliem la zona verda?
El POUM proposa l’ampliació de la plaça del Molí de Sant Anàstasi, fent compatible aquesta
ampliació amb el manteniment dels aprofitament privats que facin possible dita actuació.
3. Possibilitat de ficar la serra Puig de Vall a l’Anella Verda – connectant la partida
Femosa o com a parc de ciutat.
La ronda verda té un caràcter més urbà unint els barris i no el sòl no urbanitzable. Tot i això,
i partint d’aquesta surten els camins de caràcter ambiental, aquest sí que tenen la voluntat
de connectar les partides passant per recorreguts amb un valor ambiental.
Partint de la ronda verda i sortint de la Bordeta pel Canal de Serós, es proposa un camí de
caràcter ambiental que connecta amb el Rec de la Femosa i que passa molt pròxim a la
Serra Puig de Vall.
4. Desapareix el baixador ferroviari de la Bordeta a favor de Torre – Salses?
Una baixador en la posició proposada, intermitja entre la Bordeta i Torre Salses, resulta
beneficiosa per ambdós àmbits.
La posició que adopta el POUM respon a l’estudi efectuat per al conjunt de la xarxa
ferroviària, que conclou amb la proposta de les possibles ubicacions de les noves estacionsbaixadors, que siguin viables tècnicament, tenint en compte el traçat i característiques de
cada tram de via.

Monuments Horta i Béns protegits?
Sant Ruf
Molí Cervià
Mirador Rufea
Cabana de Volta – camí Mariola
S’ha proposat la protecció de múltiples elements de l’Horta, entre els que hi ha el Monestir
de Sant Ruf (com a BCIN), el Molí de Cervià (com a BCIL) i el Mirador de Rufea (com a
BCIL).
Pel que fa a la cabana de Volta al camí de la Mariola, o qualsevol altre element que es pugui
considerar la seva inclusió dins del Catàleg, no dubteu en aportat la informació que cregueu
adient per tal que puguem valorar la seva possible inclusió.

Està previst en la modificació futura de la normativa municipal sol·licitar el resultats
de nivells d’aïllament favorables dels nous habitatges abans de l’atorgament de la
llicència de primera ocupació?
I de la mateixa forma voldríem afegir la comprovació de nivells de immissió i
verificació de nivells de vibracions donat que la nostra ciutat està força vertebrada per
eixos ferroviaris.
Els temes que es plantegen, la regulació de la comprovació del nivell d’aïllament i dels
nivells de vibracions, no són propis de la regulació normativa que ha d’establir el Pla
d’ordenació urbanística municipal, que té uns altres objectius i finalitats.
Aquests tipus de determinacions, referides a aspectes constructius concrets de les
edificacions, són establertes per les normatives tècniques corresponents i, si s’escau, es
poden complementar en una ordenança municipal.

