alcaldia

L’alcalde xatejarà
amb els infants
de Lleida el dia 20
El dimarts 20 de novembre
tindrà lloc una edició especial
i monogràfica del xat de
l’alcalde dedicada als infants
de Lleida. Per tercer any consecutiu, el paer en cap, Àngel
Ros, es connectarà amb diversos centres escolars per
contestar aquelles qüestions,
queixes, preguntes o suggeriments que li faran els alumnes de Lleida.
El xat de l’alcalde del mes de
novembre es traslladarà al
dia 8, a partir de les 6 de la
tarda, ja que el primer dijous
del mes coincideix amb la
festivitat de Tots Sants.

Les sessions del xat de
l’alcalde tenen lloc habitualment el primer dijous de cada
mes, a les 18.00 hores. La
cessió oberta permet comunicar-se directament amb el
paer en cap. Per això, uns
dies abans de la seva celebració, la web del xat permetrà que qualsevol usuari, connectat a internet, pugui fer les
seves propostes, suggeriments o queixes, que es contestaran el mateix dia del xat.
L'usuari que vulgui accedirhi i comunicar-se amb
l'alcalde de Lleida haurà de
facilitar el seu nom real, l'e-

El xat normal de cada mes es traslladarà al dijous, dia 8.

mail i un nick. El xat també
permet la possibilitat de consultar les converses públiques
entre l'alcalde i els diferents
usuaris de la ciutat sense haver d’identificar-se. La comunicación on line disposa de
moderador.

En el xat d’octubre es va tractar de temes com ara l'increment d'efectius de la Guàrdia Urbana, el complex Viàlia,
el polígon Quatre Pilans Torreblanca o el servei d’autobusos i l’alcalde va respondre
a un total de 55 consultes.

Àngel Ros,
membre del
comitè de la
Federació de
Municipis
Àngel Ros va presidir a Sabadell l’assemblea de la Federació de Municipis de Catalunya.

L'alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha estat elegit membre del
comitè executiu de la Federació de Municipis de Catalunya en
l’assemblea anual d’aquest ens. Ros ha presidit la reunió, en
la qual s'ha reelegit com a president Manuel Bustos, alcalde
de Sabadell.
L'assemblea s'ha estructurat en cinc propostes de resolució.
La primera proposta, "Pel desenvolupament del nou Estatut
d'Autonomia a l'àmbit local", ha estat la defensada i argumentada
pel paer en cap, Àngel Ros, i ha estat aprovada per unanimitat.
També s'han debatut i aprovat per unanimitat "La lluita pel
canvi climàtic", "Nova ciutadania", "Política d'habitatge" i "La

qualitat dels serveis públics". Juntament amb Ros, també han
estat elegits membres del comitè executiu de la Federació de
Municipis de Catalunya els alcaldes de Mollerussa, Balaguer,
Guissona i Solsona.
Cal dir que 639 municipis estan adherits a la Federació de
Municipis de Catalunya, els quals representen un 95% de la
població catalana.
D’altra banda, l’alcalde de Lleida és també el president de la
comissió de Noves Tecnologies de la Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP).
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