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Constitució del nou Ajuntament

Àngel Ros, reelegit alcalde de Lleida
La Paeria va celebrar
el 13 de juny el ple
extraordinari per
constituir la nova corporació, sorgida de les
eleccions municipals
del 24 de maig.
Els caps de llista dels
grups van obtenir els
vots següents: Àngel
Ros (PSC-CP), 8 vots;
Antoni Postius (CiU),
6; Àngels Ribes (C’s),
4; Carles Vega (ERCAVANCEM-AM), 3;
Dolors López (PPC),
2, i Carlos González
(Agrupació d’Electors
Comú de Lleida), 2.
Els 2 vots de la Crida-CUP es van declarar nuls, ja que es van
destinar a José Luis
Castro, un membre de
la PAH.
Àngel Ros va ser
proclamat alcalde de
Lleida com a cap de la
llista més votada.

El paer en cap pren possessió del càrrec en el decurs del ple extraordinari del 13 de juny. © H. Sirvent

À

ngel Ros, ja com a paer
en cap, va lliurar els
distintius, la venera i la
insígnia als regidors i les regidores de la corporació municipal lleidatana.

El paer en cap
convida els regidors
a fer política en
majúscules i donar-hi
el màxim valor

En el parlament de l’alcalde,
que va tancar la sessió extraordinària, Àngel Ros va afirmar
que la voluntat de la ciutadania
és que l’exercici de govern es
faci en una Paeria més plural,
amb la representació de set forces polítiques. El paer en cap va
defensar aquesta pluralitat i va
assenyalar que es tracta d’un
actiu, convidant els regidors i

les regidores a fer política amb
majúscules i a treballar per donar-hi el màxim valor. En aquest
mandat, va continuar, caldrà
més esforç per “al diàleg, el pacte, la renúncia, el consens i la
generositat de tots”.

Transparència i participació
En el discurs d’investidura,
va assegurar que la transpa-

rència i la participació són un
camí en la via del bon govern,
perquè a aquests dos valors
necessaris s’han d’afegir la
industrialització,
l’educació,
la cultura, els serveis públics i
l’atenció a les persones.
Va afirmar que la industrialització comptarà amb la
capacitat de treball, el talent,
l’emprenedoria, la recerca i la
innovació que emergeix del
Parc Científic, de la Universitat
i dels centres de Formació Professional, i que la indústria és
la millor política social amb la
generació d’ocupació.

Va parlar de l’educació, com
a base per a tot, i de la cultura
com a eina de progrés personal i col·lectiu i com a sector
industrial cultural que s’ha de
fer créixer.
L’alcalde Àngel Ros també va
afirmar que Lleida és una ciutat de drets i de deures, i que
els serveis públics i l’atenció a
les persones garanteixen la cohesió i el camí cap a la igualtat.
I va assegurar que la principal
acció de govern en els pròxims
4 anys és la justícia social i que
se seguirà avançant en aquest
direcció.
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Els 27 nous regidors de l’Ajuntament de Lleida. © H. S.

Entre altres qüestions, va
indicar que “ens cal la Lleida
que farà la Seu Vella Patrimoni
Mundial i que aquest mandat
doblarà els llocs de treball de
l’espai del coneixement al Parc
de Gardeny.

sa un riu. / Un riu de plata / on
una antiga seu s’hi mira”.

Intervenció dels grups
En la sessió plenària van intervenir tots els caps de llista
de les formacions que componen la nova Paeria.

També va afegir que aprovarà i desenvoluparà un Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
digne de la capital interior de Catalunya i va apuntar els turons, el
riu i l’Horta com a senyals d’identitat que potenciaran aquest Pla
Urbanístic Municipal.

Treball conjunt

El Comú
El portaveu del grup municipal del Comú de Lleida, Carlos
González, va remarcar la transparència, la participació, els
drets socials i el bé comú com
a eixos principals.
El grup socialista, amb 8 regidors, és el més nombrós. © H. S.

El treball conjunt al servei de
Lleida, aprofitant i sumant les
capacitats dels grups polítics,
ha d’ajudar, segons va expressar l’alcalde Ros, a construir
una ciutat i un país on l’objectiu sigui el benestar individual,
el progrés col·lectiu i la cohesió
social com a signes d’identitat
ciutadana.
Va concloure el seu parlament amb uns versos de la
poetessa lleidatana Rosa Fabregat, entre els quals va llegir
“Visc en una ciutat / que hi pas-
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També va assumir la responsabilitat que li ha atorgat la
ciutadania i va refermar el seu
compromís, alhora que també
el va demanar als lleidatans
i les lleidatanes, per treballar
per la ciutat

Partit Popular

CiU manté els 6 regidors de la legislatura anterior. © H. S.
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Des del Partit Popular, la
cap de llista, Dolors López, va
apuntar algunes propostes en
què s’ha d’incidir, com impulsar el creixement econòmic, la
creació d’ocupació, una tributació més justa, un model comercial que preservi el comerç
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Ciutadans esdevé la tercera força, amb 4 edils. © H. S.
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ERC torna a la Paeria amb 3 regidors. © H. S.

Catalunya, Carles Vega, va explicar que treballaran perquè “el batec ciutadà humanitzi la ciutat” i
per fer de Lleida un lloc de desenvolupament personal i col·lectiu
o d’espai de cohabitació.
Vega va dir que caldrà arribar a grans acords i que aposten per un pacte per a la inclusió social i per a l’ocupació i la
competitivitat.

Ciutadans
La Crida-CUP entra al Consistori amb 2 edils. © H. S.

tradicional compatible amb
les grans superfícies o més
protecció a les famílies, entre
d’altres.

Crida-CUP
La Crida-CUP, a través del
seu portaveu, Pau Juvillà, va
advocar per noves maneres de
fer política, per una ciutat més
social i avançada i perquè els
barris de la ciutat puguin parti-

cipar conjuntament en la presa
de decisions de ciutat.
Juvillà també va mostrar la
seva fermesa en la defensa de
les classes populars i per fer
front a la desigualtat i la injustícia.

ERC
El portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de

El PP obté 2 representants a l’Ajuntament. © H. S.

Per part de Ciutadans, Àngels Ribes va assegurar que
faran esforços perquè l’Ajuntament de Lleida sigui un exemple de transparència i bon govern, auster i més participatiu.
En el seu projecte de ciutat,
s’inclou que Lleida sigui una
ciutat socialment compromesa,
referència en convivència cívica,
en qualitat de vida, transparència i en projecció del llegat històric i monumental.

CiU
El cap de llista de Convergència i Unió, Antoni Postius,
va defensar la proximitat i les
persones i que la ciutat avanci
amb diàleg i debat, pensant en
les pròximes generacions.
Va afegir que s’ha de fer
política transparent, oberta,
austera i compromesa amb la
ciutadania i que la voluntat és
que Lleida arribi molt lluny.

PSC
Montse Mínguez, com a portaveu del Partit dels Socialistes
per Catalunya, va indicar que
en aquest mandat s’ha de posar en valor la transversalitat, la
honestedat i el diàleg, per fer
una Lleida d’oportunitats, per
sumar i per progressar.
I això, va afegir Montse Mínguez, s’ha d’aconseguir amb
diàleg, generositat i responsabilitat amb les persones. •••

El Comú de Lleida, amb 2 regidors, nova formació a la Paeria. © H. S.
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