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Àngel Ros, elegit de nou alcalde
de Lleida per majoria absoluta
A les eleccions del 22 de maig, el PSC va obtenir 15 regidors,
mentre que CiU i el PP en van aconseguir 6 cadascun

DOLORS ARDERIU LLIURA LA VARA D’ALCALDE A ÀNGEL ROS. FOTOS LATERALS: ROS AMB ELS PORTANVEUS DELS GRUPS MUNICIPALS. © H. SIRVENT

Àngel Ros, cap de llista del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), va ser proclamat paer en cap de nou per majoria
absoluta en la sessió de constitució del nou Ajuntament de
Lleida. A les eleccions municipals celebrades el 22 de maig
el PSC va obtenir 15 regidors del total de 27; Convergència
i Unió (CiU), 6, i el Partit Popular (PP), també 6. El ple extraordinari per constituir la nova corporació sorgida de les
eleccions municipals es va celebrar el dissabte 11 de juny

al Saló de Plens del Palau de la Paeria. La sessió va començar
amb la formació de la Mesa d'Edat, integrada pels paers
de major i menor edat, Dolors Arderiu (nascuda el 1948) i
Antoni Postius (nat el 1984), respectivament. Dolors Arderiu,
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 i cada representant municipal va jurar o prometre.
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Voluntat de
diàleg i de
treballar
plegats per
a la ciutat
Després que la presidenta de la Mesa
d’Edat va declarar constituïda la corporació, els 27 regidors i regidores
van escollir l’alcalde. Àngel Ros va
obtenir els 15 vots dels regidors i
regidores de la seva formació. Joan
Ramon Zaballos (CiU) i Inma Manso
(PP) van rebre 6 vots cadascun. En
el decurs de la sessió constitutiva la
portaveu del grup municipal del PSC,
Marta Camps, va destacar que els
resultats obtinguts a les passades
eleccions s’han de prendre com un
gest de confiança i un nou crèdit dels
ciutadans i ciutadanes. Camps es va
comprometre a governar amb la finalitat principal de lluitar contra la
crisi i continuar transformant la ciutat per ajudar al creixement econòmic, tot intentant mantenir el nivell
de cohesió social.
El portaveu de CiU, Joan Ramon Zaballos, va oferir diàleg i consens en
projectes grans i estratègics per a
la ciutat, però també en aquells altres
que ajudin a millorar Lleida i la qualitat
de vida dels seus ciutadans. Segons
el portaveu de CiU, “els veritables
reptes són fer front a l’atur, la crisi
econòmica i la fractura social i a les
dificultats de promoció d’una ciutat
en un món de competència global”.
De la seva banda, la portaveu del PP,
Inma Manso, va manifestar la seva
voluntat d’entesa amb el govern municipal, com també l’establiment de
sinergies i col·laboració entre partits.
Va explicar que el PP exercirà una
oposició constructiva, oberta al diàleg
i al consens en els grans projectes
de ciutat i es va comprometre a defensar i traslladar al govern la veu
dels ciutadans que els han fet confiança i dur-hi a terme una exhaustiva
tasca de control.

ELS 27 NOUS REGIDORS DE L’AJUNTAMENT DE LLEIDA. © H. SIRVENT

EL PLE EXTRAORDINARI DE CONSTITUCIÓ DE LA NOVA CORPORACIÓ ES VA CELEBRAR L’11 DE JUNY. © H. S.
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EL PAER EN CAP DURANT EL DISCURS QUE VA CLOURE EL PLE EXTRAORDINARI. © H. SIRVENT

Àngel Ros: “La prioritat serà que l’entorn
econòmic difícil no afecti el progrés social”
El ple extraordinari de constitució de la nova corporació
va finalitzar amb el discurs de l’alcalde Àngel Ros, qui va
fixar com a principal objectiu del nou mandat municipal
que “Lleida ha de desenvolupar-se amb garanties de
progrés per a tothom sense exclusions”. Amb aquesta
idea de fons, el paer en cap va insistir en la seva voluntat
i la de l’equip de govern que encapçala de treballar pels
reptes de futur de la ciutat “en un món en canvi, un
context econòmic difícil i uns riscos socials importants”.
L’alcalde va remarcar en aquest sentit que “hem de progressar en activitat econòmica, en ocupació, en qualitat
de serveis, en educació i en cultura” i va apuntar que
l’objectiu bàsic del govern municipal serà “que l’entorn
econòmic difícil no afecti el progrés social”.

entenent-lo també com una dimensió moral. Així, l’alcalde
va deixar clar que el nou Ajuntament vetllarà per la cultura
de drets i deures de tots i totes i per a tothom i la
diferenciació clara entre els valors de la nostra societat
i les aportacions culturals.
Equipaments i comunicacions
El paer en cap va afegir que sumar esforços des de la
lleialtat i la col·laboració interinstitucional i supramunicipal
per projectar Lleida externament també guiarà el treball
d’aquests pròxims quatre anys. Rendibilitzar econòmicament i socialment els nous equipaments i potenciar
les comunicacions per fer de Lleida “un centre emergent
per a l’atracció d’inversions al nostre país” formen part
així mateix de les bases del compromís del nou govern,
que treballarà per a un major desenvolupament industrial
i comercial de la ciutat.

Àngel Ros va basar els fonaments de la ciutat que encapçala en l’educació –com a factor
de progrés i d’accés a l’ocupació–,
Educació, cultura, cohesió
la cultura –entesa com a sector
social i atenció a les
industrial de futur–, la cohesió
social i l’atenció a les persones
persones i millora de
–marc en el qual es pot generar
l’espai públic, fonaments
atracció empresarial– i la millora
de la ciutat
i el manteniment de l’espai públic,

Finalment, va agrair la voluntat de
diàleg mostrada pels grups que
formen aquest Ajuntament i els va
estendre la mà per treballar conjuntament pel bé dels ciutadans i les
ciutadanes de Lleida.
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GRUP MUNICIPAL DE CIU © H.S.
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LA FORMACIÓ DEL PP. © H.S.

ELS REGIDORS DEL
GRUP DEL PSC. © H.S.

Els regidors i les
regidores que
deixen la Paeria
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 Lluís
Franco i Neus Brocal; els de CiU Alexis
Guallar, Montse Bertran, Xari Rodríguez
i Antoni Chico; el del PP Enric Montanya;
els d’ERC Montserrat Bergés i Francesc
Mitjans; el d’ICV-EUiA Ramon Camats, i el
no adscrit Ismael Zapater.
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Carmen Ainhoa
Casabón, presidenta
de la junta de Raimat
La nova junta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Raimat, encapçalada per la presidenta Carmen Ainhoa Casabón (Grup Iniciativa Raimat), es va constituir el 14 de juny
en un acte celebrat al local social. La junta és formada per
José María Molina, María Josefa Pueyo, Fèlix Fernández,
Juan Alfonso Contreras, Ana María Cabezas, Carlos Margalef,
Jorge Cebollero, Xavier Antoni Monclús, Daniel Ponte i Demetrio Portella, a més de la presidenta Casabón. 7 vocals
els ha designat el PSC; 2, CiU, i 1, el PP. L’alcalde de Lleida,
Àngel Ros, va recordar la tasca feta pel president anterior,
Josep Maria Domingo, i va animar el nou equip a seguir la
seva línia de treball. El paer en cap va assegurar que tant
Raimat com Sucs són territoris privilegiats de Lleida. “Hem
de fer un gran Raimat i una gran Lleida. L'èxit de Raimat és
l'èxit de Lleida”, va concloure. Carmen Ainhoa Casabón també
va destacar el treball dut a terme per la junta precedent i
va assegurar que, juntament amb l’actuació de la Paeria, ha
millorat la qualitat de vida de Raimat. La presidenta va

CASABÓN VA REBRE LA VARA DE PRESIDENTA DE MANS DEL PAER EN CAP. © H. S.

manifestar que “el diàleg i el treball conjunt” seran la seva
línia d'actuació i que “defensarà, per sobre de tot, els interessos generals dels veïns” per aconseguir “un poble més
amable, més unit i amb més i millors serveis”.

Boneu, al
capdavant
de l’entitat
de Sucs

ÀNGEL ROS I EL NOU
PRESIDENT DE L’EMD
DE SUCS, GUILLEM
BONEU. © H. SIRVENT

Guillem Boneu, de l’Agrupació Independent Sucs (AIS), és el
nou president de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Sucs. Nombrosos veïns i veïnes van assistir a l’acte de constitució de la nova junta, que va tenir lloc el 15 de juny davant
de la Casa de la Vila, en què Boneu va manifestar la seva
voluntat de treballar per al conjunt dels ciutadans i les
ciutadanes de Sucs, es va mostrar “obert a la participació
de tothom perquè feu propostes” i va fer una crida a la
col·laboració de Sucs amb Lleida i Raimat. El paer en cap,
Àngel Ros, va recordar que tant Sucs com Raimat integren

la personalitat de Lleida i va encoratjar el nou equip de govern de l'EMD de Sucs a treballar conjuntament pel progrés
de la localitat lleidatana.
La junta de l’EMD de Sucs és integrada pel president i pels
vocals Valentí Domingo, Francisco Sisó, Jaume Solé, Javier
Plana, María de los Ángeles Montornés, Ramon Buchaca,
Susana Gené, Francisco Manchó, Antonio Manchó i José
Torres. Els set primers integrants han estat nomenats pel
PSC i els tres darrers, per CiU.

