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LA PAERIA
CELEBRA EL PRIMER
PLE EXTRAORDINARI
SOBRE L’ESTAT DE
LA CIUTAT

El paer en cap va fer un ampli repàs
de l’actuació del govern municipal
en aquesta legislatura.

L’ alcalde de Lleida, Àngel Ros, va presidir
el passat 29 de juny el primer ple de política
municipal sobre l’estat de la ciutat i la situació
política del govern. L’acte va constituir una
fita remarcable, ja que és la primera vegada
que té lloc un ple d’aquestes característiques
a l’Ajuntament de Lleida (la seva convocatòria
es preveu al cartipàs municipal aprovat a
l’inici de l’actual legislatura).
La sessió extraordinària va tenir dues parts.
La primera va constar d’un debat general,
mentre que a la segona es va portar a terme
la presentació, debat i votació de propostes
de resolució.
Repàs de l’actuació del govern
Al llarg del seu discurs, el paer en cap va
fer un repàs de l’actuació del govern
municipal en aquesta legislatura, remuntantse a l’inici del mandat i al 18 de setembre
de 2003, data en la qual es va assolir el
pacte tripartit que substenta l’actual govern,
del qual ha valorat molt positivament la
cohesió interna i la corresponsabilitat.

Ros també va recordar que l’atenció a la
infància és primordial. Per això, l’Ajuntament
ofereix 12 escoles bressol i 529 places
escolars a la ciutat. L’alcalde també va
manifestar que s’estan complint els
compromisos que es van fixar al Programa
d’Actuació Municipal (PAM) i que ja estan
en marxa 70 de les 170 mesures previstes.

necessitats especials i facilitar la declaració
de patrimoni de la humanitat de la Seu Vella.
El PP també va demanar condicionar la plaça
Ricard Viñes, redactar un pla d’actuació i
usos de les Basses durant aquesta
legislatura, redactar un pla d’actuació i
adequació dels Camps Elisis i activar el pla
especial de l’estació.

Propostes de l’oposició
Al ple, es van aprovar una desena de
propostes dels grups de l’oposició. Les
iniciatives de CiU aprovades preveuen tirar
endavant un pla de mobilitat que inclogui
zones blaves, pàrquings, guals i transport
públic; ampliar la plantilla de la Guàrdia
Urbana; posar en marxa un pla de millora
dels Camps Elisis, les Basses, i les places
Ricard Viñes i Sant Francesc; elaborar un
pla d’usos de Gardeny; donar suport a
entitats de l’àmbit de persones amb

Propostes d’ERC-EV i d’ICV
Pel que fa als socis de govern, ERC-EV va
demanar dignificar els actes de la Diada de
l’Onze de Setembre, promoure un pla de
senyalització de pàrquings i crear un consell
intercultural o interreligiós, mentre que ICV
va proposar instar la Diputació a elaborar
un pla director per a la Caparrella, signar
un conveni amb el Bisbat per adequar un
geriàtric al costat de l’ermita de Butsènit i
donar suport a la llei contra la violència de
gènere.

L’al·locució inicial de l’alcalde va constar de
diversos apartats: govern i ciutat, la ciutat
de les persones, la ciutat dels detalls, la
ciutat emprenedora, la ciutat sostenible, la
ciutat del coneixement, la ciutat de la cultura
i del patrimoni, la ciutat dels esports, la ciutat
solidària i els grans projectes de ciutat.
Les principals actuacions
Àngel Ros va destacar que, actualment, a
Lleida hi ha més obra pública que mai i va
afegir que, enguany, s’ha dut a terme 45
vegades més volum d’adjudicació que el
2003 i el 2002. Així, s’ha passat d’una
inversió de 290.000 euros durant els primers
sis mesos de 2003, a tretze milions d’euros
el primer semestre de 2004.
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És el primer cop que se celebra un ple sobre l’estat de la ciutat i la situació política del govern.

