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El Pallars escull els seus 29
alcaldes
Tret de les dos capitals de comarca, molts consistoris mantenen els seus
alcaldes
Els 29 ajuntaments pallaresos, sorgits de les eleccions municipals del 24 de maig, s'han constituït
aquest dissabte, 13 de juny. La majoria dels actes estaven programats a les 12 del migdia, com a
Tremp, Sort o Isona, tot i que hi havia algunes excepcions, com a la Pobla de Segur, que s'ha fet
a les 13h al coincidir amb la inauguració de la Fira Promopallars. Les dues capitals de comarca
han estrenat alcalde: Joan Ubach (CiU) a Tremp i Raimon Monterde (Fem Municipi) a Sort. A la
resta dels principals municipis del Pallars, l'alcaldia no presenta cap canvi.
A la Pobla de Segur repeteix Lluís Bellera, que enguany ha aconseguit la majoria absoluta al
capdavant d'ERC. Només un regidor ha canviat de mans al segon municipi del Pallars, un traspàs
que ha estat decisiu, ja que ha atorgat a Bellera la majoria que no tenia i que li permetrà governar
quatre anys més sense necessitat de pactar. L'oposició l'encapçalarà Conxita Ginestà, de CiU.
?[municipals2015]2525171[/municipals2015]

Presa de possessió de Lluís Bellera a la Pobla de Segur. Foto: Ajuntament de la Pobla de Segur

Un cas similar al de la Pobla succeeix al municipi d'Isona i Conca Dellà, on Constante Aranda
(CiU) ha estat reelegit al capdavant del consistori per majoria absoluta, aconseguint passar de 4
a 5 dels 9 regidors a l'ajuntament. ERC i Candidatura de Progrés, amb 2 regidors cadascun,
compartiran el pes de l'oposició.
[municipals2015]2525115[/municipals2015]
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Votació al ple d'investidura d'Isona. Foto: Ajuntament d'Isona

A Esterri d'Àneu, Ramon Villuendas (ERC) segueix al capdavant de l'ajuntament després
d'aconseguir revalidar la majoria absoluta que ja tenia, amb 5 regidors, els mateixos que fa
quatre anys. El paper de l'oposició el jugarà de nou CiU, que s'ha quedat amb 2 regidors.
[municipals2015]2526086[/municipals2015]

L'alcalde d'Esterri d'Àneu, Ramon Villuendas, durant la presa de possessió. Foto: ERC Esterri

Josep Maria Dalmau (PSC) va ser investit novament alcalde a la Torre de Capdella, després de
la majoria absoluta obtinguda el passat 24 de maig. CiU liderarà l'oposició amb 2 regidors i la CUP
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enta al consistori amb 1.
[municipals2015]2525227[/municipals2015]

Constitució del nou ajuntament de Rialp. Foto: CiU Rialp

El que també ha estat alcalde durant els darrers quatre anys a Rialp, Gerard Sabarich (CiU), ha
aconseguit revalidar la confiança dels seus veïns. Tot i perdre 2 regidors, amb 5, CiU governarà 4
anys més a la població pallaresa. ERC, amb 2 regidors, enta a l'oposició.
[municipals2015]2526183[/municipals2015]

Els resultats de les municipals 2015 al Pallars Jussà, poble a poble
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4056/resultats/municipals/2015/al/pallars/jussa/po
ble/poble)

Resultats de les eleccions als municipis del Pallars Jussà, el 2011 i 2015
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/municipals2015/comarca/25)

Els resultats de les municipals 2015 al Pallars Sobirà, poble a poble
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/noticia/4057/resultats/municipals/2015/al/pallars/sobira/p
oble/poble)

Resultats de les eleccions als municipis del Pallars Sobirà, el 2011 i 2015
(http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital/municipals2015/comarca/26)

Totes les notícies publicades de les municipals a Pallars Digital
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