
Al pisat adi ud ica I'obra

825.643,50 es destinaran
a les noves oficines admi-
nistratives municiPals.
Està previst que les obres
comencinamifianmesde
setembre i el termini
dexesució és de sismesos
i mig per a les piscines i de
deu mesos imigperala ca-

sa consistorial- Ales obres d'arnpliació
de les piscines hi asPira-
ven sib ernpnss€s; menlre
que en el conùurs Per aIa
conshucció del nou aiun-
tamentnhivanconcóner
st$.

Peùqæf¿alnouq¡gnta:'
menû, ei canvi de,seu Pol-
meil¡à dmr reryoda a
dues neoesúæ dm¿
banda' deisr emæ les
actuals dependènc*+ q¡e

,

han quedat petites i desfa-
sades, i a més, era dificil
eliminar les barreres ar-
quitectòniques. De I'altrq
la instal.lació de Ia nova
seu a CalNegte serviràPer
rehabilitar un ediflci sin-
gular del murricipi, situat
entre la plaça de I'Esglési¿
i el carrer Ma,jor, que és

d'un notable valor i que

Ila,ny 2010 va ser declarat
bé cultural d'interes local
(BCIL). El projecte Preveu
cinc plantes en una super-
ficie coniunta de més de
1.000 metres quadrats.

Pel que fa a les Piscines,
es doblaràla superficie del
recinte i n1li h¿urà tres,
a¡nb rm global de 1.004
metres quadrats de làmi-
nadaigua I

Gal tegre és I'edifici catalogat com a bé cultural d'interès

local on es farà el nou ajuntament d Alpicat I ¡1. o'nlptcnr

E També I'ampliaciÓ

de les piscines, en una
i nversió conjunta d'1,6

milions d'euros

Redacció
ALPICAT

EI ple de I'Aitmtament
d'Atpicat ha adiudicat
aquesta seûnana alacons-
truatora lleidatana Benito
Arné Ies obres afampliació
de les piscines mrmiciPals
ila rehabilitació de f edifrci
Cal Negre com a seu deù

ùou çonsistori.
Lladudicació sha fet

þer ur! import total
d1.610.69L,50 eurr(N,

dels quds 785.048 corres-
ponen a les Piscines i
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