alcaldia
3

El paer en cap, Antoni Siurana, i el conseller de Governació, Josep Maria Pelegrí, van presentar públicament l’acord de descentralització.

RAIMAT CULMINA
EL PROCÉS VERS LA
DESCENTRALITZACIÓ
I ASSUMIRÀ
COMPETÈNCIES

Raimat ha assolit una fita històrica. La
població, fins ara nucli agregat de la ciutat
de Lleida, ha esdevingut una entitat menor
descentralitzada, després que el Govern
de la Generalitat de Catalunya així ho
aprovés el proppassat 4 de febrer, amb
el vistiplau previ del ple de l'Ajuntament
de Lleida celebrat el 31 de maig de l’any
passat.

L'Ajuntament de Lleida va iniciar l'any
1999 el procés administratiu perquè
Raimat esdevingués, com Sucs, una entitat
menor descentralitzada. El primer pas va
ser la signatura amb l'empresa Codorníu
i la família Raventós, propietaris de Raimat;
el conveni de cessió a la Paeria de vials,
zones verdes i d’equipament, i les
infraestructures i serveis del nucli. Després
es va constituir una Comissió Especial
Mixta, integrada per representants de
l'Ajuntament de Lleida i de l'Associació
de Veïns de Raimat, que va establir la
delimitació del terme, el patrimoni que se
s’hi adscriu i el conveni de funcionament
i finançament.

Alcalde pedani i pressupost propi
Amb l'aprovació definitiva de l’estatus
d’entitat menor descentralitzada, Raimat
podrà escollir alcalde pedani en els comicis
municipals i disposar d’un pressupost
propi. De moment, es crearà una junta
gestora que coordinarà les tasques
pròpies municipals fins al 25 de maig.
L'entitat menor descentralitzada de Raimat
té al voltant de 400 habitants i comprèn
les partides agrícoles de Raimat i la
Clamor, amb una superfície de 32
quilòmetres quadrats que també inclou
el territori comprès entre el camí de la
Clamor i el terme de Sucs.

L'alcalde de Lleida, Antoni Siurana, i el
conseller de Governació de la Generalitat,
Josep Maria Pelegrí, van presentar
públicament aquest acord en un acte
celebrat el dia 6 de febrer a Raimat, i al
qual també van assistir Josep M. Domingo,
president de l'Associació de Veïns de
Raimat; Carmen Tort-Martorell, directora
general d'Administració Local, i Isabel
Rueda, cap del Servei de Demarcacions
Territorials.
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