eleccions 2007

El PSC obté 15 regidors i guanya les
municipals per majoria absoluta
La candidatura del Partit dels
Socialistes de Catalunya
(PSC), encapçalada per Àngel Ros, ha guanyat les eleccions municipals a la Paeria
de Lleida celebrades el 27 de
maig després d’obtenir 15 regidors del total de 27 que formen l’Ajuntament. Amb
aquest resultat, la formació
socialista aconsegueix un regidor més dels necessaris per
fer la majoria absoluta.
La segona força a la Paeria
és Convergència i Unió (CiU),
amb 6 regidors, seguida del
Partit Popular (PP), amb 3,
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), amb 2, i Iniciativa per Catalunya-Esquerra
Unida (ICV-EUiA), amb 1 regidor.

L'actual paer en cap s’ha imposat a tots els barris de Lleida, com també les entitats
municipals descentralitzades
de Raimat i Sucs. Pel que fa
a l’Horta, la llista socialista ha
guanyat a totes les partides
excepte a Butsènit, on la primera llista ha estat la de CiU.

20,04% dels sufragis i passa
de 7 a 6 edils; el PP, que ha
assolit l’11,86%, perd un paer
respecte a l’anterior legislatura i queda amb 3; ERC ha
aconseguit el 6,96% i disminueix de 3 a 2 el nombre de
regidors, i IC-V ha rebut el
5,71% i queda sols amb 1

 Les formacions de CiU, PP i ERC perden

un regidor, mentre que ICV en perd dos
La llista d’Àngel Ros s’imposa a tots
els barris de la ciutat, a Raimat i a Sucs


Respecte a les eleccions del
2003, el PSC, que ha obtingut
el 46,23%, passa de 10 a 15
regidors; CiU ha tret el

dels 3 edils que tenia. Queden fora de l’Ajuntament de
Lleida la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP), amb el 2,15%

Composició del
consistori de Lleida
(legislatura 2007-11)

dels vots; Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, amb el
2,05%; l’Organització de
Veïns Independents (OVI),
amb el 0,97%, i les altres 7
petites formacions que han
presentat llista en aquests
comicis.
La participació al municipi de
Lleida en aquests comicis ha
estat del 51,8%. El cens electoral del municipi és de
93.046 persones.
El dissabte, dia 16 de juny,
restarà constituït oficialment
al Palau de la Paeria el nou
consistori sorgit dels comicis
municipals. EL PSC pot governar ara en solitari o en
coalició amb altres forces polítiques.
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