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L'Ajuntament de la Seu passa a
tenir 3 tinències d'alcaldia
Enlloc de les 4 que disposava en l'anterior mandat. L'alcalde informarà durant la
sessió plenària que es celebrarà aquest vespre del nou cartipàs municipal.
L'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, informarà aquest dimecres al vespre, durant la
celebració de la sessió plenària, del nou cartipàs municipal. En aquest nou mandat municipal 20112015, el govern de l'Ajuntament de la Seu passarà de tenir 4 tinències d'alcaldia a 3, amb
l'objectiu de racionalitzar i simplificar el funcionament del consistori, tot responent a la realitat
econòmica actual.
El decret d'alcaldia nomenaran 3 tinents d'alcaldia: el primer tinent d'alcalde serà Jesús Fierro; el
segon tinent d'alcalde serà Anna Vives; i el tercer, Lluís Biosca.
Durant el ple d'aquest dimecres també s'informarà de les delegacions sobre el cartipàs municipal
que l'alcalde de la Seu ha decretat. En aquest sentit, s'han organitzat tres grans àrees: la primera,
que serà presidida pel primer tinent d'alcalde Jesús Fierro, serà l'àrea de serveis centrals i territori.
Aquesta àrea comprèn: Hisenda, Urbanisme, Serveis municipals, Mobilitat i habitatge, Recursos
humans i Medi ambient i sostenibilitat, el regidor de les quals serà Jesús Fierro. També hi ha les
regidories d'Atenció ciutadana i OAC i Barris que encapçalarà Anna Vives. A més també s'engloben
en aquesta primera àrea Seguretat ciutadana i Protecció civil de les quals en serà regidorLluís
Biosca; mentre que el regidor de Castellciutat serà Jordi Martín.
La segona àrea està dedicada a l'atenció a les persones i serà presidida per la segona tinent d'alcalde
Anna Vives. Aquesta àrea emmarca les regidories de Serveis socials, Polítiques d'igualtat i
Participació ciutadana i Comunicació, que en serà regidoraAnna Vives. També s'hi inclouen les
regidories de Salut, Solidaritat i cooperació i Gent gran que encapçalarà Montserrat Bonet, mentre
que les regidories de Joventut i Infància seran encapçalades per Meritxell Planes, i de la d'Educació
en serà el responsable el regidor Jordi Martín.
La tercera àrea serà la dedicada a la promoció de la ciutat que serà presidida pel tercer tinent
d'alcalde Lluís Biosca. Les regidories d'Empresa, Ocupació, Turisme i Promoció econòmica seran
encapçalades pel regidor Jordi Pallarès. El regidor de Cultura serà Jordi Martín, la regidora de
Festes, Meritxell Planes, i Lluís Biosca serà el responsable de les regidories d'innovació tecnològica i
esports.
Junta de Govern Local
D'altra banda, els membres que conformaran la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell amb veu i vot seran Jesús Fierro, Anna Vives i Lluís Biosca, per part de l'equip de
govern, i Òscar Ordeig per part del grup municipal del PSC-Progrés.
Els regidors Antoni Viñals, d'ICV, Miquel Caminal, d'ERC, i Pere Millàs, del PP, seran membres
amb veu i sense vot.
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