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alcaldia
JOSEP PAU,
CAP DEL GABINET
D’ALCALDIA
DE L’AJUNTAMENT
DE LLEIDA

Josep Pau ha esdevingut el màxim
responsable del nou Gabinet d'Alcaldia de
l’Ajuntament de Lleida després que el paer
en cap, Antoni Siurana, decretés el propassat
1 d’octubre el seu nomenament. Juntament
amb Josep Pau han estat nomenats també
la resta de personal eventual o
d'assessorament especial del gabinet.
L’experiència institucional del polític socialista
lleidatà i el bon coneixement dels
mecanismes de la gestió municipal han estat
factors de pes en el nomenament de Pau
per ocupar un dels càrrecs de més
responsabilitat dins de l'organigrama de
l'administració local.

Josep Pau coordinarà l’equip de confiança de l’alcalde de Lleida.

Així doncs Josep Pau, que manté també el
seu càrrec de conseller delegat de
Mercolleida, s'encarregarà a partir d’aquest
moment de coordinar l'equip de confiança
de l'alcalde.
El nou equip d’alcaldia és format per quatre
membres: Xavier Maurel (responsable de
les relacions amb la Universitat), Gerard
Breton (secretari particular de l’alcalde),

Montserrat Tomàs i Maria Elena Cervera
(assessores).
Un altre nomenament destacat dins el
Gabinet d'Alcadia, també decretat pel paer
en cap, ha estat el de Carles Vega, que
ocuparà el càrrec d'assessor tècnic especial
adscrit a la segona tinença d’alcaldia, que
ostenta Xavier Sàez, cap del grup municipal
d’ERC-EV.

seguretat ciutadana

avís
LA GUÀRDIA
URBANA CELEBRA
LA DIADA DE
SANTA CECÍLIA

La Guàrdia Urbana celebrarà el 22 de
novembre la diada de la seva patrona,
Santa Cecília, amb la tradicional revista
d’efectius a l’avinguda de Blondel
(davant l’IEI) a càrrec de l'alcalde de
Lleida, Antoni Siurana, un acte oficial
LA PAERIA/maig 2003

OBERT EL PERÍODE DE
COBRAMENT DE L'IAE I
DE L'IBI

al Saló de Plens de la Paeria i un dinar
de germanor. En les jornades prèvies
tindran lloc diverses activitats culturals
i esportives, a més d’un festival infantil
que es farà el dia 15, a les 17 h, al
Pavelló Poliesportiu de la Bordeta.

L'Ajuntament de Lleida mantindrà
obert fins al pròxim 20 de novembre
el període de cobrament de l'Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE)
i de l'Impost sobre Béns Immobles
de Naturalesa Rústica (IBI-Rústica).
El pagament cal fer-lo per mitjà de
banc o caixa d'estalvi, amb la
presentació del tríptic enviat a cada
domicili. En cas de no haver rebut
aquest tríptic, es pot recollir a les
dependències de l'Àrea Econòmica
de l'Ajuntament de Lleida (avinguda
de Blondel) o bé a l'Oficina Municipal
d'Atenció Ciutadana (edifici Pal·las).
Els contribuents que no tinguin
domiciliats els seus rebuts ho poden
sol·licitar, per a pròxims períodes de
cobrament, omplint l'autorització que
figura al tríptic.
Atenció al Contribuent. Plaça Paeria,
edifici Pal·las. 973 70 04 01

