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Imatge superior, lliurament de la vara de comandament a Àngel Ros. A les fotografies laterals,
imposició d’insígnies als caps dels diferents partits que integren el nou consistori.

Àngel Ros, alcalde
per majoria absoluta
Àngel Ros, cap de llista del Partit
dels Socialistes de Catalunya (PSC),
ha estat proclamat paer en cap en
la sessió de constitució del nou Ajuntament de Lleida com a candidat
més votat en les darreres eleccions
municipals. Als comicis celebrats el
proppassat 27 de maig el PSC va
obtenir 15 regidors del total de 27;
Convergència i Unió (CiU), 6; el
Partit Popular (PP), 3; Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 2, i
Iniciativa per Catalunya-Esquerra
Unida i Alternativa (ICV-EUiA), 1.
El ple extraordinari per constituir la
nova corporació sorgida de les eleccions municipals es va celebrar el

passat dissabte 16 de juny al Saló
de Plens del Palau de la Paeria. La
sessió va començar amb la formació
de la Mesa d'Edat, que integren els
paers de major i menor edat, Mercè
Rivadulla (nascuda el 1947) i Oriol
Yuguero (nat el 1984), respectivament.
Mercè Rivadulla, com a presidenta
de la Mesa, va pronunciar la fórmula
col·lectiva de jurament o de promesa
dels regidors i regidores. El secretari
general va llegir, un per un, els noms
dels edils –per llistes de partits més
votats i pel seu ordre– i cada representant municipal va jurar o prometre.
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Govern i oposició ofereixen la seva
col·laboració pel bé de la ciutat
Després de donar per constituït
l’Ajuntament, els 27 regidors i regidores
van escollir l'alcalde. Àngel Ros va obtenir els 15 vots dels regidors i regidores
de la seva formació. Isidre Gavín va
rebre 6 vots; Ismael Zapater, 3, i Mercè
Rivadulla, 1. Els dos regidors d’Esquerra
Republicana de Catalunya van votar en
blanc.
En el decurs de la sessió constitutiva la
portaveu del grup municipal del PSC,
Marta Camps, va oferir “col·laboració i
mà estesa a tots els grups per afrontar
des del consens els grans reptes de la
ciutat” i es va comprometre a tirar endavant tots aquells projectes que es van
engegar ja en la passada legislatura.
El cap de llista de CiU i líder de l’oposició,
Isidre Gavín, va destacar la voluntat de
fer una oposició constructiva i de consens amb el govern i va afegir que des
de l’oposició “tenim el mandat de dur a
terme la defensa de les polítiques socials
i fiscals per evitar la pèrdua de població
i de pes econòmic de Lleida”.

Foto superior, Àngel Ros entra a la Sala de Plens per a la sessió de constitució del nou consistori.

Ismael Zapater (PP) es va comprometre
a defensar i traslladar al govern la veu
dels ciutadans i com a reptes de futur
es va proposar reduir l’abstenció i aplicar
el programa del grup municipal, que
passa per aconseguir “el creixement
econòmic i una ciutat per a tots, sostenible i millorada”.
Montse Bergés (ERC) –número tres de
la llista, substitueix Xavier Sàez, que ha
renunciat a la seva acta de regidor– va
iniciar el seu discurs reconeixent la tasca
feta per Xavier Sàez en benefici de la
ciutat de Lleida i va oferir la “col·laboració
extrema d’ERC en el desenvolupament
positiu d’aquells projectes que vam iniciar a la passada legislatura”.
Mercè Rivadulla (ICV-EUiA) va recordar
que ha estat 11 anys al govern de la
ciutat i va assenyalar que la decisió de
passar a l'oposició "no ha estat fàcil".
Va expressar el desig que "l'acció de
govern respecti les necessitats dels
lleidatans i lleidatanes" i que incideixi
sobretot en els sectors més febles.

A dalt, acte de votació del nou paer en cap. A sota, Àngel Ros felicitat pels edils socialistes.
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El nou paer en cap durant el discurs d’investidura, en el qual va exposar els principals eixos de l’acció de govern a la pròxima legislatura.

Ros promet un diàleg intens amb tots
els components de la nova corporació
L’alcalde va iniciar el seu discurs d’investidura agraint la
confiança dels regidors i regidores que en el ple municipal el
van votar com a paer en cap i felicitant el conjunt de regidors
i regidores que des del govern o des de l’oposició faran ciutat
i ciutadania. L’alcalde va anunciar que el diàleg del govern
amb tots els components de la nova corporació serà encara
més intens del que ho ha estat en el transcurs dels darrers
quatre anys.
El paer en cap va exposar el programa de govern, fonamentat
en quatre eixos principals: la ciutat de les persones, créixer en
igualtat d’oportunitats, cooperar amb el territori i fer Catalunya
des de Lleida. Quant al primer eix, Ros va dir que “la demanda
d’habitatges socials tindrà una resposta clara, amb una política
consistent a posar a l’abast dels ciutadans, especialment dels
més joves, els habitatges socials, en règim de propietat i en
règim de lloguer”. També va proposar integrar els nouvinguts
facilitant informació de la seva ciutat d’acolliment, l’ensenyament
de la nostra llengua, la formació ocupacional i la seva participació

en les activitats ciutadanes. L’alcalde va apostar per una ciutat
sostenible amb la protecció i l’activació del patrimoni natural,
una nova cultura de mobilitat i l’ús racional dels recursos, que
“han de respondre a criteris d’eficiència i sostenibilitat”.
Quant al segon eix vertebrador de la política municipal, el paer
en cap va proposar “fer de Lleida la ciutat pionera a Catalunya
en la nova formació professional” i tenir una Universitat que
disposi de les titulacions i dels recursos necessaris.
D’altra banda, es va marcar com a repte que Lleida creixi en
el seu lideratge com a capital comercial. El tercer eix per als
pròxims quatre anys serà impulsar la cooperació entre els
municipis del territori per ordenar, entre d’altres, les infraestructures de rodalies i la promoció de la indústria i de la logística.
Finalment, Ros va advocar perquè la regió de Lleida sigui el
contrapès de Barcelona i també de Saragossa, i va afegir que
Lleida ha de ser la capital agroalimentària de l’euroregió i per
això ha de tenir una indústria basada en el coneixement i un
reforçament de la xarxa de comunicacions.
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ELS REGIDORS I REGIDORES QUE DEIXEN LA PAERIA

Els regidors i regidores
que componen els
diferents grups municipals
en aquesta nova
legislatura: PSC, CiU, PP,
ERC i ICV-EUiA.

L’últim ple de la legislatura va servir per agrair la tasca i acomiadar
els regidors i regidores que no continuaran a l’Ajuntament de Lleida,
per diferents causes. No repetiran com a regidors del PSC Maria
Burgués, Lluís Pere Alonso i Josep Maria Llop; els de CiU Antoni
Chico, Marta Alòs, Benet Tugues, Anna Balañà i Conxita Tarruella; el
regidor d'ERC Xavier Sàez; els edils d’ICV Ramon Camats i Francesc
Pané, i els del PP Pilar Arnalot, Dolors López i Jesús Ángel García
Bragado.
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Jordi Burón, nou president de la junta
municipal descentralitzada de Sucs
La constitució de les juntes de les entitats
municipals descentralitzades de Sucs i
de Raimat, sorgides de les eleccions
municipals del passat mes de maig, va
tenir lloc els dies 19 i 20 de juny, respectivament.

Els vocals elegits en els últims comicis
són José Guillermo Boneu (CiU), Valentín
Domingo (CiU), Francisco Sisó (CiU),
Jaume Mario Solé (CiU), Marc Torres
(CiU), Jesús Diarte (PSC), Joan Garcia
(PSC), José Ojer (PSC), María Ángeles
Ojer (PSC) i Antonio Vicente Salvador
(PSC). Durant l’acte de constitució de la
junta, que va tenir lloc a la plaça Major
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Jordi Burón, de CiU, serà el nou president
de la junta de l’entitat de Sucs. La candidatura convergent va obtenir 30 vots
més que l’independent Antoni Salvador,
que ha exercit el càrrec en el decurs dels
últims 4 anys.

Jordi Burón, durant la constitució de la junta de Sucs. Ros va prometre la col·laboració de la Paeria.

de Sucs, el paer en cap, Àngel Ros, es
va comprometre a renovar el conveni
amb Sucs per tal que l’entitat aconsegueixi més inversions i prestacions i a
fer arribar a la Generalitat la sol·licitud

per ampliar les escoles del nucli i va
oferir a l'actual junta “tota la col·laboració”
per tirar endavant els projectes importants. Burón va expressar el seu desig
de “treballar per al poble”.

Josep Maria Domingo repeteix mandat
al capdavant de la junta de Raimat

Presidit per l’alcalde de Lleida, Àngel
Ros, l’acte de constitució de la junta de
l’entitat municipal descentralitzada va
tenir lloc al Casal Social de Raimat. Igual
que va succeir el dia abans a Sucs, el
paer en cap va prendre el jurament al
president i als vocals, els va imposar
l’escut de Lleida i de les entitats i després
va lliurar el bastó i l’escut de l’entitat al
nou president. Finalment, i abans dels
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Josep Maria Domingo, representant de
Raimat Agrupació Lliure Independent,
repetirà com a president de la junta de
l’entitat de Raimat després d’haver guanyat les eleccions amb 153 vots
d’avantatge sobre el candidat del Partit
Popular, Joan Romero. Els vocals de la
junta són els independents Francesc
Torrent, Jesús Vela, Ismael Cabezas,
Laura Guiral i José María Molina, i els
convergents Lluís de Val i Antolín Hernández.

Raimat i l’Ajuntament de Lleida treballaran conjuntament en la creació de nous habitatges.

parlaments, el president va imposar
l’escut de l’entitat als seus vocals. El
paer en cap va manifestar la seva voluntat de continuar mantenint l’estreta collaboració actual i, entre els temes priori-

taris, va subratllar l’habitatge. Domingo
va destacar dels darrers quatre anys les
millores urbanístiques i de la neteja i la
constitució de la cooperativa dels habitatges de La Valleta.

