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ÀNGEL ROS,
PROCLAMAT
ALCALDE PER
MAJORIA
ABSOLUTA

Àngel Ros és des del 8 de gener el nou
paer en cap de Lleida després de la
celebració del ple extraordinari en el qual
va ser proclamat alcalde per majoria
absoluta, en obtenir 16 vots sobre 27. Ros
va ser elegit amb el suport dels regidors
del seu grup, el PSC, i de les dues altres
formacions que també formen part de l’equip
de govern, ERC-EV i ICV.
Cal recordar que Ros ha esdevingut alcalde
de Lleida després que l’anterior paer en
cap, Antoni Siurana, renunciés al càrrec
com a conseqüència del seu nomenament
com a conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya.
Els partits es posicionen
Francesc Pané, portaveu d’ICV, va defensar
en el decurs de l’acte el tarannà de Ros, un
“alcalde que no desconeix les necessitats
de la ciutat”, i va incidir en la importància
dels àmbits de l’educació, la cultura,
l’habitatge, l’ocupació i la sostenibilitat.
El portaveu d’ERC-EV, Xavier Sàez, va donar
“un vot de confiança” al paer en cap “però
mantenint la independència de criteri”, va
defensar la cultura “com a element de
transformació de la ciutat” i va demanar un
“compromís amb la nostra llengua i el nostre
país”.
Pilar Arnalot, portaveu del PP, va oferir “una
col·laboració responsable però en cap cas
incondicional” al nou alcalde, del qual va
lloar el tarannà “dialogant amb l’oposició”.
La regidora va mostrar també la preocupació
pel “fort endeutament” municipal.
El cap de l’oposició i portaveu de CiU, Isidre
Gavín, va dir que la investidura “constitueix
un acte de continuïtat d’un projecte polític
esgotat”, tot i que va oferir al nou alcalde
una “actitud lleial però amatent que la tasca
es faci en la direcció correcta”.
El portaveu del PSC, Lluís Pere Alonso, va
remarcar que el govern municipal inicia la
nova etapa amb la il·lusió d’haver arribat a
“un acord basat en el ferm compromís de

Àngel Ros en el decurs del ple extraordinari de la seva investidura com alcalde de Lleida.

“SOLIDARITAT, ESTIMA, SERVEI ALS ALTRES,
AMOR AL PAÍS I A LA CIUTAT”
En el discurs d’investidura, Ros es va
mostrar partidari d’impulsar “valors en
alça com la solidaritat, l’estima, el servei
als altres, l’amor al país i a la ciutat”, els
quals han de constituir “la base sobre
la qual creixin les persones com a
ciutadans del segle XXI”.
En l’àmbit social, va remarcar el valor de
treballar en la cultura, la igualtat homedona, la integració dels immigrants, i va
incidir també en les inversions
potenciar els serveis a les persones i fer una
ciutat més sostenible i participativa”.
Van assistir al ple nombrosos polítics i
representants institucionals, com ara el

mediambientals, que “són actius i fons
de riquesa futura”.
Referint-se a les bases del futur avenç
de la ciutat, va dir que cal fer de Lleida
“la seu de referència de l’agroindústria a
nivell de tota la Unió Europea” i que la
ciutat ha de “liderar els sectors del
comerç, del turisme i de la logística”. Ros
va defensar l’estreta col·laboració entre
ciutat, universitat i empresa “com a
element clau del progrés social”.
mateix Antoni Siurana, la parlamentària
Manuela de Madre, la congressista Tere
Cunillera, el diputat Jordi Carbonell o Álvaro
Cuesta, secretari de política municipal de
la direcció federal del PSOE.
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UNA LLARGA
TRAJECTÒRIA
POLITICA
PROFESSIONAL
I DOCENT

Àngel Ros, nascut a Lleida l’any 1952, és
casat i té dos fills. La trajectòria política
de l’actual paer en cap va començar a la
dècada dels 70, quan va entrar al
moviment universitari del PSUC. És militant
del PSC des del 1979.
Ros ha estat membre de les executives
locals del PSC de Lleida, de les federacions
de Lleida i Barcelona i del Consell Nacional
del partit. Ha participat en les redaccions
dels diferents programes del PSC i del
PSOE. L’any 2003 va formar part, amb el
número 3, de la llista municipal de la ciutat
de Lleida. Elegit a les eleccions de maig,
ha estat tinent d’alcalde de l’àmbit
d’economia de la Paeria fins a la seva
elecció com a alcalde.
Trajectòria professional
Llicenciat en Ciències Físiques per la
Universitat de Barcelona i doctor en
Informàtica per la Universitat Politècnica
de Madrid, Ros ha estat cap de Serveis

El paer en cap, amb tots els regidors del consistori lleidatà.

d’Informàtics a la Paeria, gerent del Centre
Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament
de Madrid i coordinador dels Serveis
d’Informació de l’Ajuntament de Barcelona.
Quant a la trajectòria associativa, ha estat
fundador i president de l’Associació de
Veïns del Camp d’Esports i de la Federació
d’Associacions de Veïns de Lleida.
Àmbit de la docència
En l’àmbit docent ha estat professor de
Física de la Facultat de Medicina de la
UdL, d’Enginyeria Informàtica de la UPC

i d’E SADE, i ha impartit Enginyeria
Informàtica a la Universitat Ramon Llull.
Altres fites de la trajectòria de Ros han
estat la participació en la redacció del Pla
Electrònic Nacional en l’època del ministre
Joan Majó i la seva tasca com a conseller
de l’Instituto Geográfico Nacional i com
a coordinador de Noves Tecnologies de
la FEMP. Igualment, és membre de la junta
directiva de la Societat Catalana de
Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans
i autor de tres llibres sobre tecnologia i
empresa.

L’ALCALDE S’ADREÇA ALS CIUTADANS I CIUTADANES DE LLEIDA
Benvolguda família,
El passat dia 8 de gener vaig ser elegit alcalde de Lleida, en relleu del qui, fins ara, ho havia estat,
Antoni Siurana, nomenat conseller d’Agricultura en el govern presidit per Pasqual Maragall.
volgut que el meu primer acte de presentació sigui aquest escrit que us dirigeixo, amb la finalitat
de posar-me a la vostra disposició com a nou alcalde de la ciutat. Crec que l’alcalde, el Govern
municipal i tots els regidors, abans que cap altra cosa, han d’estar al servei de tots els ciutadans i
ciutadanes. El meu objectiu, i el de tot el Govern de la Paeria, és atendre, en la mesura de les nostres
capacitats i de les nostres possibilitats, les necessitats de les famílies lleidatanes.
Per poder-ho fer de la manera més efectiva és imprescindible una comunicació fluida entre l’Ajuntament i els veïns de
Lleida. També ens calen les vostres aportacions i la vostra col·laboració. Espero, doncs, els vostres suggeriments i la vostra
participació activa en la vida ciutadana. És entre tots que farem de Lleida una gran ciutat i, el que em sembla més important,
el lloc on ens agrada viure i que no volem canviar per cap altre.
Els pròxims anys són plens de bones expectatives per a Lleida, i per a tots nosaltres, unes expectatives sobre les quals
hem de treballar conjuntament en benefici de tots.
Rebeu la meva més cordial salutació.

ÀNGEL ROS DOMINGO
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L’ELECCIÓ DEL
PAER EN CAP
COMPORTA CANVIS
EN EL CARTIPÀS
MUNICIPAL

L’elecció del nou alcalde ha implicat alguns
canvis en el cartipàs municipal. Així, en
deixar Àngel Ros una tinença d’alcaldia,
Josep Maria Llop, regidor adjunt de
Programació i Relacions Estratègiques, passa
a ser el 6è tinent d’alcalde de la Paeria
(vegeu quadre).

Àngel Ros, envoltat dels seus socis en el govern municipal: Xavier Sàez i Francesc Pané.

D’altra banda, en la mateixa sessió
extraordinària de proclamació d’Àngel Ros
va prometre el seu càrrec Pilar Castillo, que
entra al consistori com a regidora del PSC
en substitució d’Antoni Siurana. Castillo ja
va ser regidora de Participació Ciutadana i
Cooperació Internacional i és vocal de la
Comissió Executiva del Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament.
Igualment, la Comissió de Govern municipal,
que passa a denominar-se Junta de Govern
Local, serà presidida per Àngel Ros i passa
de tenir 10 a 9 membres per la marxa
d’Antoni Siurana.
El periodista Ignasi Calvo ha estat nomenat
assessor tècnic especial del Gabinet
d’Alcaldia en substitució de Carles Vega, qui
ha renunciat al càrrec en ser nomenat
delegat del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya a Lleida.

TORNA PILAR CASTILLO
Pilar Castillo, que ja va ser
regidora en la passada
legislatura, s’incorpora al
govern municipal com a
regidora delegada de
Promoció Econòmica i Treball,
dins de l’àmbit d’Economia.
Castillo assumeix responsabilitats en la gestió
de la política municipal de promoció i creació
d’empreses i foment del treball, vivers
d’empreses i parcs tecnològics, relació amb la
Universitat i amb la Fira de Lleida, entre d’altres.

LES TINENCES D’ALCALDIA

1a tinenta d’alcalde
Maria Burgués i
Bargués

2n tinent d’alcalde
Xavier Sàez i
Bellobí

3r tinent d’alcalde
Francesc Pané
i Sans

4a tinenta d’alcalde
Marta Camps
i Torrens

5è tinent d’alcalde
Lluís Pere Alonso
i Ballester

6è tinent d’alcalde
Josep Maria Llop
i Torné

LA NOVA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(ABANS COMISSIÓ DE GOVERN)
President: Àngel Ros i Domingo (PSC)
Vicepresidenta: Maria Burgués i Bargués (PSC)
Vocals: Xavier Sàez i Bellobí (ERC-EV)
Francesc Pané i Sans (ICV)
Marta Camps i Torrens (PSC)
Lluís Pere Alonso i Ballester (PSC)
Josep Maria Llop i Torné (PSC)
Montse Bergés i Saura (ERC-EV)
Mercè Rivadulla i Gracia (ICV)
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PRIMERA VISITA
DE SIURANA A
L’AJUNTAMENT
COM A CONSELLER

El conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Antoni Siurana, ha estat rebut al
Palau de la Paeria per l’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, en la que ha constituït la
primera visita oficial de l’expaer en cap a
l’Ajuntament de Lleida com a membre del
govern de la Generalitat de Catalunya.
Tot i el caràcter protocolari de la visita,
Ros i Siurana van tractar de diversos temes
relacionats amb la ciutat. Tots dos van
afirmar que cal treballar per convertir
Lleida en la capital agroalimentària i
agroindustrial de referència a Europa.
Siurana va remarcar que enguany el sector
de l’agroindústria de Catalunya serà el
sector industrial més important del nostre
país i el que més exportarà.
Col·laboració institucional
Els dos polítics van coincidir que l’adminis-

El paer en cap, Àngel Ros, va rebre l’exalcalde Antoni Siurana, actual conseller d’Agricultura.

tració local i l’autonòmica han d’estretir
els vincles de col·laboració i han de
treballar plegades per tirar endavant
projectes ja endgegats –com Mercolleida,
els centres de l’Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentàries o el Parc
Agroalimentari– i d’altres que sorgiran del
treball conjunt entre les dues institucions.

La recepció al conseller va tenir lloc el
proppassat 16 de gener i va comptar amb
la presència dels tinents d’alcalde i dels
portaveus dels diversos grups municipals
de l’Ajuntament. Antoni Siurana va
expressar l’emoció per ser al Palau de la
Paeria i va signar al Llibre d’or de
l’Ajuntament.

prestacions de la Sanitat. Marina Geli
considera que el treball conjunt entre els
municipis i la Generalitat en el camp de
la Sanitat és bàsic. "Cal anar junts en la
promoció de la salut pública, en el govern
dels centres sanitaris i en l'atenció a les
persones amb malalties cròniques,
especialment la gent gran", va dir.

Un cop signat el llibre d'honor de la Paeria,
la consellera de Sanitat va continuar la
seva visita a Lleida, la qual va incloure les
delegacions del Departament de Sanitat
i del Govern de la Generalitat, els hospitals
Arnau de Vilanova i de Santa Maria i la
Facultat de Medicina de la Universitat de
Lleida.

LA PAERIA REP LA
CONSELLERA DE
SANITAT DE LA
GENERALITAT

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha rebut
la nova consellera de Sanitat de la
Generalitat de Catalunya, Marina Geli, qui
ha efectuat la seva primera visita oficial a
la ciutat. Durant la recepció que li va oferir
la Paeria, Geli va presentar el nou delegat
del departament a la demarcació de Lleida,
Sebastià Barranco. A la trobada també hi
van ser presents els tinents d'alcalde Maria
Burgués, Xavier Sàez i Francesc Pané, a
més dels portaveus dels grups municipals.
El paer en cap va assegurar que
l'Ajuntament de Lleida col·laborarà de
manera molt estreta amb la conselleria per
tal de contribuir a millorar la qualitat i les
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