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EL REGIDOR DE
ZONA, UNA FIGURA
PER APROPAR
ELS SERVEIS ALS
CIUTADANS

El regidor de zona ja és una realitat. L’inici
de l’any ha vist néixer una figura destinada
a apropar l’administració municipal als
ciutadans i ciutadanes de Lleida. En virtut
d’aquesta iniciativa, els 15 regidors que
formen l’equip de govern assumeixen una
atenció especial i individualitzada a les 15
zones en què ha estat dividit el municipi.
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va afirmar
que el regidor de zona “permetrà el
coneixement directe dels problemes i de
les qüestions de cada barri” i que “estarà
al servei dels ciutadans i ciutadanes, de
les entitats i de les associacions de barri”.

LES 15 ÀREES I ELS SEUS TITULARS

El regidor de zona, una de les 15 mesures
d’acció immediata del govern municipal
(vegeu pàgina 4), té l’objectiu de donar

Àngel Ros (a la dreta) i Francesc Pané presentant la iniciativa als mitjans de comunicació.

atenció preferent als ciutadans i ciutadanes
i a les entitats, i de gestionar i fer el
seguiment de les qüestions i demandes
que es plantegin.
Igualment, ha de vetllar pels equipament
i serveis municipals, així com pels espais
públics urbans de la zona, fent-hi visites
regulars de comprovació. També ha de fer
el seguiment de les activitats ofertes o
patrocinades per la Paeria i representar

l’Ajuntament en els consells escolars dels
centres d’ensenyament de la zona.
La figura del regidor de zona va ser
aprovada pel ple del 30 de gener. Deu
dies després, l’alcalde de Lleida va signar
el decret assignant els regidors a cada
àrea. El paer en cap va nomenar també
els representants municipals en els
consells escolars dels centres públics
d’ensenyament no universitari.
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