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ÀNGEL ROS
ANUNCIA NOUS
HABITATGES
PER A JOVES
A SUCS I RAIMAT

El paer en cap, Àngel Ros, amb el president de la Junta de Sucs, Antoni Salvador.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha visitat
Raimat i Sucs, on s’ha reunit amb les
juntes veïnals i els respectius presidents
de les entitats municipals descentralitzades
per parlar dels temes que afecten cada
població. En aquesta primera visita oficial
com a paer en cap a Sucs, Ros i el
president de la Junta de l’Entitat Municipal
Descentralitzada, Antoni Salvador, han
parlat de temes com la potenciació
d’habitatges per a joves, la reunificació
de les escoles de la localitat i la possibilitat
de donar diversos usos a edificis ja
existents, com l’Escorxador.

Tal com va anunciar l’alcalde, un dels
projectes previstos per a Sucs és
l’arranjament del Parc del Vilot previst en
el capítol d’inversions per a aquest any
2004, “en què el pressupost per a Sucs
ha augmentat un 26% respecte al 2003”.
Àngel Ros també ha mantingut la seva
primera trobada oficial com a paer en cap
amb els responsables de la junta veïnal
de Raimat. Durant la visita va estar
acompanyat pel president de la Junta de
l’Entitat Municipal Descentralitzada, Josep
Maria Domingo, i per la resta d’integrants

de la junta, que van plantejar a l’alcalde
la necessitat de crear habitatges per a
joves, tal com li van sol·licitar a Sucs. Àngel
Ros ha anunciat que aquest projecte ja
està previst en el Pla d’Acció Municipal.
Així mateix, el paer en cap ha dit que una
de les obres que duran a terme de manera
immediata a Raimat és la reconversió de
l’actual Camp d’Esports en una plaça.
Cal recordar que Sucs i Raimat són les
dues úniques entitats municipals
descentralitzades que actualment té la
ciutat de Lleida.

concurs
ES COMPLETA
EL GABINET
D’ALCALDIA
L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha
completat el Gabinet d’Alcaldia.
Addicionalment als nous nomenaments,
la Paeria ha signat un conveni amb la
UdL. La finalitat del conveni és
l’elaboració d’estudis, com també
l’assessorament i la coordinació de les
diverses tasques que es faran a l’Alcaldia
amb el suport del seu personal.
La Universitat de Lleida ha designat per
a aquest encàrrec la catedràtica de Dret
del Treball i de la Seguretat Social del
Departament de Dret Públic de la
Facultat de Dret i Economia de Lleida
Agnès Pardell. L’assessor tècnic Xavier
Maurel dependrà directament de
l’alcalde. L’equip del gabinet serà format,

a més, per les assessores tècniques
Elena Cervera Bordalba i Jorgina
Domingo Massanes.
El gabinet inclou, també, el secretari
particular, Gerard Breton Solo de
Zaldivar, i l’assessor de la segona
tinença d’alcaldia, Ignacio Calvo Rivas.
Agnès Pardell fou regidora de la Paeria
la legislatura municipal 1995-1999, en
la qual va presidir la Comissió Especial
de Treball i Promoció Econòmica.
Jorgina Domingo ha coordinat fins la
seva entrada al Gabinet d’Alcaldia el
suplement d’Educació Aula Oberta del
diari Segre i l’edició del diari digital.

CONCURS DE CARTELLS DE
LA FESTA MAJOR DE MAIG
La R e g i d o r i a d e C u l t u ra d e
l'Ajuntament ha convocat el Concurs
de Cartells de la Festa Major de Maig.
Els originals, que s’han de lliurar del
29 de març a l’1 d’abril, entre les 9 i
les 14 h, a la seu de la regidoria de
Cultura (C/ Major, 31, bis), han de
tenir com a tema genèric la Festa
Major de Maig de Lleida.
A l’obra cal fer constar el següent
text: “Festa Major de Maig 2004, Sant
Anastasi del 7 a l’11 de maig de
2004”. S’estableix un únic premi dotat
amb 1.800 euros. El veredicte es
donarà a conèixer mitjançant una
roda de premsa el divendres 2 d’abril
a les 12 h.
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