Alcaldia

Visita del conseller de la Presidència a Lleida

• El
 paer en cap, Àngel Ros, rep Francesc Homs en la trobada institucional a la Paeria
Homs va agrair la
tasca que es du a
terme des de les
corporacions locals
i en especial des
de l’Ajuntament de
Lleida, cabdal per la
feina de proximitat i
el tipus de serveis

El conseller, amb l’alcalde i els membres de la corporació municipal. © H. S.

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat de
representants de la corporació municipal, va rebre
el conseller de la Presidència, Francesc Homs. Durant
la visita institucional al
Palau de la Paeria, el con-

seller i el paer en cap van
mantenir un intens intercanvi d’impressions sobre
l’actualitat en general i sobre Lleida en particular.
En aquest sentit, Homs
va agrair la tasca que es du

a terme des de les corporacions locals, en especial des
de l’Ajuntament de Lleida,
cabdal per la feina de proximitat que fa i el tipus de
serveis que presta.
Per la seva banda, el paer
en cap va trametre al conseller tota la voluntat de
col•laboració del Govern
municipal amb el Govern

de la Generalitat, perquè
“en moments especialment
difícils en tots els àmbits
–econòmic i social– és quan
més s’ha de fer pinya entre
les institucions”.
Finalment, es va coincidir
a destacar el sector agroalimentari com a indústria
estratègica i cabdal a les
Terres de Lleida, un sector
que, segons el conseller,
“mereix tota l’atenció prioritària del govern”.
L’alcalde va mostrar al
conseller el Saló de Sessions i el del Retaule i li va
lliurar un exemplar del Llibre dels Usatges.
Homs també va signar el
Llibre d’Or de l’Ajuntament
de Lleida. •••

Més compromís municipal pel medi ambient

•A
 la 13a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
La 13a Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibitat, que es va celebrar al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari, va
aprovar la “Declaració de Lleida”, que
recull el compromís dels membres de
la xarxa per potenciar les polítiques
d’educació ambiental en el mateix
àmbit municipal.

A la reunió, celebrada al
Parc de Gardeny, es va
aprovar la “Declaració de
Lleida”, amb l’objectiu de
potenciar les polítiques
d’educació ambiental
En la trobada van participar més
d’un centenar de regidors i tècnics de
l’àmbit de la sostenibilitat i el medi
ambient, procedents de tot Catalunya.
Les diputacions de Girona, Tarragona i
Lleida, com a membres de ple dret, i
el Departament de Territori i Sosteni-
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L’alcalde va llegir el manifest davant d’un centenar de regidors i tècnics catalans. © H. Sirvent

bilitat de la Generalitat de Catalunya
i el Govern d’Andorra, com a observadors, es van incorporar a la xarxa.
Els membres de la xarxa també es
van comprometre a impulsar mesures
de fiscalitat ambiental local per mitjà
de la modificació de l’impost de cir-

culació d’acord amb les emissions de
NO2, partícules i CO2. També van acordar l’aprovació dels Plans Locals de
la Qualitat de l’Aire o la incorporació
dels criteris de millora de qualitat de
l’aire als respectius Plans de Mobilitat i d’Energia Sostenible Local, entre
d’altres mesures. •••

