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EL 25 DE MAIG,
CITA ELECTORAL
PER A 95.000
LLEIDATANS
I LLEIDATANES

La consulta del cens electoral
per part de les persones interessades
es va poder fer del 7 al 14 d’abril
al Casino Principal.

Uns 95.000 lleidatans i lleidatanes, distribuïts
en 55 col·legis electorals del municipi, podran
votar en les eleccions municipals que tindran
lloc el pròxim 25 de maig. Com a dada
anecdòtica, una de les principals novetats
d’aquests comicis és que Raimat, que el
proppassat 4 de febrer va passar de nucli
agregat a la ciutat de Lleida a entitat menor
descentralitzada, celebrarà per primera
vegada eleccions per escollir alcalde pedani.
Servei d’ajuda al votant
Per tal de facilitar el dret al vot a les
persones malaltes o amb algun tipus de
discapacitació, l’Ajuntament de Lleida, en
col·laboració amb la Creu Roja, facilitarà

un servei de trasllat d’anada i tornada al
corresponent col·legi electoral. Les
persones interesades en aquest servei
hauran de trucar amb uns dies d’antel·lació
als telèfons 973 27 99 07 / 27 99 11.
Els electors que desitgin votar per correu
poden sol·licitar-ho fins al 15 de maig a
l’Oficina del Cens Electoral. Per a més
informació, consulteu al telèfon gratuït 900
300 801, de 9 a 14 h i de 17 a 19 h (Oficina
d’Atenció Ciutadana) o a la web http:
//www.paeria.es/eleccions.
Per votar, cal ser inclòs al cens electoral i
que les dades personals siguin correctes.

FORMACIÓ
CONTINUADA PER
AL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT
Els tres sindicats amb representació a
l’Ajuntament de Lleida (UGT, CSI-CSIF i
CCOO) i el paer en cap, Antoni Siurana,
han signat un conveni de col·laboració
per la cogestió de la formació continuada
dels treballadors municipals. Segons
l’acord, els tres sindicats participaran en
la planificació, la gestió i la impartició dels
cursos de formació dels funcionaris que
desenvolupen la seva jornada laboral a
l’Ajuntament.

L'Oficina del Cens Electoral va remetre en
el seu dia a tots els electors la corresponent
targeta censal, on figuren les dades
personals i el col·legi electoral on correspon
votar. El termini per presentar reclamacions
va finalitzar el 14 d’abril.
Cal recordar també que el sorteig dels
membres de les taules electorals ha tingut
lloc del 26 al 30 d’abril, i que la notificació
a les persones designades es farà entre l’1
i el 3 de maig.
L’escrutini general tindrà lloc entre el 28 i
el 31 de maig i la proclamació dels membres
electes es farà el 9 de juny.

La Paeria destinarà una partida global de
16.685 euros a aquest concepte. Els
cursos als quals podran optar enguany
els treballadors municipals són de temàtica
divers a. Destaquen el de la "Llei
d'estrangeria", l’"Aplicació pràctica de la
normativa policial", un curs d'anglès bàsic,
la "Responsabilitat civil del personal
d'administració" o el "Procediment
administratiu", entre d’altres. Tots els
cursos que s'ofereixen són inclosos al Pla
de Formació del 2003.

L’Ajuntament de Lleida.

En el mateix acte de signatura del conveni
de col·laboració es van lliurar els títols als
59 alumnes que van participar en diferents
cursos de formació de convocatòries
anteriors.
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