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ÀNGEL ROS
COMPLEIX ELS
PRIMERS 100 DIES
COM A ALCALDE
DE LLEIDA

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha aprofitat
la fita dels seus primers 100 dies com a paer
en cap per fer balanç de la gestió municipal
i ha explicat que durant aquest temps s’ha
centrat en treballar “per a les persones i per
a la ciutat, per resoldre’n els problemes
històrics i per construir la Lleida del futur,
amb una acció de govern rigorosa i
emprenedora a la vegada”.
Ros ha dit que la ciutat passa per un moment
“dolç” i ha avançat que diverses empreses
dels sectors tecnològic i de la distribució
planegen instal·lar-se a Lleida atretes per
les seves bones perspectives i per l’arribada
de l’Alta Velocitat. L’alcalde ha destacat
“l’afecte i la il·lusió” que li han transmès molts
lleidatans i lleidatanes per aquesta nova
etapa. Ros ha valorat positivament la cohesió
de l’equip de govern, així com el clima de
bona entesa amb els grups municipals de
l’oposició.
Ros ha detallat els cinc principals eixos de
la gestió municipal i els projectes i línies de
treball engegats en els darrers tres mesos
o que estan a punt d’iniciar-se. El primer eix
és el del treball per a les persones, incidint
en les accions de política d’habitatge,
d’educació i de participació ciutadana, com
ara la creació dels regidors de zona.
El segon eix és el de la ciutat, amb iniciatives
com el concurs per al manteniment dels
carrers o els canvis que planteja l’equip de
govern per millorar el contracte amb la firma
concessionària de la recollida de residus.
El tercer eix és el del rigor pressupostari.
L’alcalde ha destacat que el patrimoni
municipal ha assolit un valor de mercat de
750 milions d’euros gràcies a la política de
l’anterior govern municipal. Ros ha dit que
l’aplicació del pla de rigor pressupostari és
prioritària i ha reiterat el compromís de
reduir en 2 milions d’euros el reconeixement
de deute actual (que és de 4,8 milions
d’euros) durant els anys 2004 i 2005.

L’alcalde, el dia de la seva investidura (a dalt), i amb el president de la Generalitat.

El quart eix és la resolució de problemes
històrics, com les obres de millora de l’Eix
Comercial (que començaran al maig), la
propera eliminació de les línies elèctriques
dels Magraners, les piscines del Secà i

Resoldre problemes
històrics i construir
la Lleida del futur, els
reptes del paer en cap
Cappont (que obriran aquest estiu), el Pla
Especial de l’Estació, la definició dels usos
de Gardeny (amb el projecte del Parc
Tecnològic al capdavant) i l’adequació de
les infraestructures de comunicació a la
ciutat (variant sud i aeroport).

El cinquè eix és la preparació de la Lleida
del futur. Ros aposta perquè la ciutat
esdevingui líder del sector agroindustrial a
Europa gràcies a projectes com el del Parc
Tecnològic Agroalimentari de Gardeny, el
Palau de Congressos i l’impuls de la llotja
de Mercolleida. També ha destacat l’impuls
de la producció cultural de la ciutat, el Pla
de Dinamització Turística, la construcció del
Centre d’Interpretació de la Natura al Parc
de la Mitjana i la conversió de les Basses
en un parc lúdic i esportiu amb hotel i zones
de pícnic a través d’una concessió.
Ros ha qualificat de “tranquil·la” la transició
viscuda a la Paeria després del nomenament
d’Antoni Siurana com a conseller, “ja que
han canviat els actors, però es mantenen
la ideologia i els valors iniciats pel meu
antecessor”. L’alcalde també ha destacat
que la cohesió entre els tres partits de l’equip
de govern de la Paeria “està permetent la
resolució de problemes històrics”.
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