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ANTONI SIURANA,
PROCLAMAT NOVAMENT
ALCALDE DE LLEIDA
Antoni Siurana, cap de llista del PSC a Lleida, ha estat proclamat
novament alcalde de la ciutat en la sessió de constitució del
nou Ajuntament de Lleida com a candidat més votat en les
darreres eleccions municipals. Cal recordar que als comicis
celebrats el proppassat 25 de maig els electors del municipi
de Lleida van atorgar 10 regidors al PSC, 7 a CiU, 4 al PP, 3
a ERC-EV i 3 a ICV.
En el decurs de la sessió constitutiva, celebrada el 14 de juny,
Siurana va declarar la seva voluntat de ser ”l’alcalde de tots
els lleidatans i lleidatanes”, més enllà de les seves conviccions.
En aquest sentit, Siurana va dir que no estalviarà esforços en
el diàleg amb tothom i que cal que regidors i alcalde "facin
pinya" per tal de fer de Lleida "una ciutat més humana, en el
sentit de la cohesió i de la convivència, més forta, més rica i
més avançada amb les línies de futur de la nostra societat".
Isidre Gavín (CiU) va destacar el compromís de la seva formació
amb el futur de la ciutat i la voluntat de fer una oposició
constructiva i generosa, mentre que Pilar Arnalot (PP) va oferir
la col·laboració responsable però no incondicional del seu grup
i va demanar que la Paeria faci polítiques compartides.
Xavier Sàez (ERC-EV) va demanar que s’avanci en el model
de ciutat republicana que el seu partit defensa, i Francesc Pané
(ICV) va refermar el compromís amb la igualtat d’oportunitats,
la preservació del medi ambient i el diàleg amb la ciutadania.
En la sessió d’investidura l’alcalde Antoni Siurana va obtenir
els 10 vots dels regidors i regidores de la seva formació i els
3 vots dels edils d’ICV, tenint en compte que PSC i ICV havien
signat un preacord per a l’elaboració d’un pla d’acció municipal
per a la ciutat de Lleida i per a la constitució d’un govern plural
i progressista a la Paeria.
Fins a la constitució del cartipàs municipal (distribució d’àrees
i regidories), que serà ratificat en sessió plenària, l’alcalde ha
nomenat provisionalment Maria Burgués tinenta d’alcalde i ha
delegat en Lluís Pere Alonso la gestió de la seguretat urbana.
El regidor Josep Maria Llop ha assumit també provisionalment
les resolucions administratives d’Urbanisme.

Foto superior esquerra: investidura d’Antoni Siurana (PSC) com a
alcalde de Lleida. Fotos de la banda dreta, de dalt a baix: investidura
dels regidors isidre Gavín (CiU), Pilar Arnalot (PP),
Xavier Sàez (ERC-EV) i Francesc Pané (IC-V).
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CONSTITUCIÓ
DE LES NOVES
JUNTES
DE SUCS I DE
RAIMAT

Els dies 18 i 19 de juny va tenir lloc,
respectivament, la constitució de les juntes
de les entitats municipals descentralitzades
de Sucs i de Raimat, sorgides de les
eleccions municipals del passat mes de
maig. Cal destacar que Raimat ha elegit
enguany, per primera vegada en la seva
història, president de junta després de la
seva recent constitució com a entitat
municipal descentralitzada.
Antonio Salvador, del Grup Independents
per Sucs (GIPS), s'ha convertit en el nou
president de la junta de l'entitat de Sucs
i succeeix d'aquesta manera Mª Carmen
Bernad, que ha exercit el càrrec en el
decurs dels últims 24 anys. Els vocals
elegits en els últims comicis són Mònica
Castelló, Pasqual Martí, Josep Gilart, Sònia
Marí, Mª Ángeles Ojer i Jesús Diarte
(PSC), i Jorge Burón, Juan Domingo, Mª
Luisa Bringué i Marcos Torres (CiU).
Raimat estrena govern
Josep Maria Domingo, representant de
Raimat Agrupació Lliure Independent, ha
esdevingut el primer president de la junta
de Raimat. Els vocals de la junta són
Francesc Torrens, Josep Blasi, Ismael
Cabezas, Laura Guiral i Jesús Vela (PSC);
Raquel Hernández, Josep M. Molina i Lluís
del Val (CiU); Carles Margalef (ERC-AM),
i Belén Martínez (PP). Raimat “estrena”
govern propi, ja que fins febrer la població
era un nucli agregat a la ciutat de Lleida.
Presidits per l'alcalde de Lleida, Antoni
Siurana, els acte de constitució de les
juntes de les entitats de Sucs i Raimat van
tenir lloc a la plaça Major de Sucs i al
Casal Social de Raimat, respectivament.
El funcionament de la cerimònia va ser
igual en els dos casos. L'alcalde de Lleida
va prendre el jurament al president i els
vocals, els va imposar l'escut de Lleida i
després va lliurar el bastó i l'escut de
l'entitat al nou president. Finalment, i abans
dels parlaments, el president va imposar
l'escut de l'entitat als seus vocals.
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Antonio Salvador ja és el nou president de Sucs, en substitució de Mª Carmen Bernad. A la
foto superior, Salvador rep l’escut de l’entitat de mans d’Antoni Siurana, paer en cap de Lleida.
A la foto inferior, la junta de Sucs al complet.

Josep Maria Domingo s’ha convertit en el president de la primera junta de l’entitat de Raimat.

