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S'estrenen 14 cares a la nova corporació municipal
El nou ple municipal, sorgit de les eleccions del 22 de maig, es
constituirà el segon dissabte de juny al migdia a la sala de
plens de l'ajuntament. Els 25 regidors i regidores juraran el
càrrec i elegiran per votació secreta el nou alcalde o alcaldessa
de la ciutat. Amb la constitució de la nova corporació
municipal, 14 nous regidors accediran per primera vegada a
aquest càrrec electe. Hi destaquen els sis de CiU, els quatre del
PP, els dos de la CUP, i els nous regidors del PSC i ICV-EUiA,
amb una cara nova a totes dues formacions.

El període en funcions de l'Ajuntament s'allargarà fins al 10 de juny. Fins aleshores, l'alcaldessa, els tinents
d'alcalde i els regidors són, per tant, membres en funcions de la corporació municipal.
El nou consistori veurà cares noves a totes les candidatures. A CiU, s'estrenen Joan Puigdomènech, Pere
Casajoan, Carles Brugaroles, Xavier Tizón, Joana Barbany i Sílvia Cazorla. També hi entra el cap de llista
d'ERC a les eleccions de 2007, Raül Grangé, que va com a independent a la llista nacionalista.
Pel PP, s'estrenen els quatre regidors elegits aquest diumenge. Són Jordi Carreras, María Dolores Domènech,
Bruno de Salvador i Álvaro Benejam.
La CUP entra al consistori amb dos regidors nous en un càrrec electe. Són Guim Pros i Ignasi Bea.
Per part del PSC, entra com a nou regidor el número 2 de la llista socialista, Pere Soler.
Finalment, l'ecosocialista Roser Casamitjana entra per primera vegada al consistori, com a número 2
d'ICV-EUiA.
Els 25 regidors són:
Mercè CONESA i PAGES (CiU)
Cristina PARAIRA i BESER (CiU)
Joan PUIGDOMENECH i FRANQUESA (CiU)
José ROMERO TEJERO (CiU)
Pere CASAJOANA i SINGLA (CiU)
Carles BRUGAROLAS i CONDE (CiU)
Jordi PUIGNERO i FERRER (CiU)
Susanna PELLICER i LOPEZ (CiU)
F. Xavier ESCURA i DALMAU (CiU, Independent)
Esther SALAT i LLORENTE (CiU)
Francesc CAROL i ALFEREZ (CiU)
Xavier TIZON i NOGUERAS (CiU)
Raül GRANGE i FLORES (CiU, Independent)
Joana M. BARBANY i FREIXA (CiU)
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Sílvia CAZORLA i XALMA (CiU)
Jorge CARRERAS DEL RINCON (PP)
Ma Dolores DOMENECH VIC (PP)
Bruno DE SALVADOR SALA (PP)
Álvaro BENEJAM PERETO (PP)
Ferran VILLASENOR ROMERO (PSC - PM)
Pere SOLER ARTALEJO (PSC - PM)
Joan CALDERON ORTEGA (ICV-EUIA-E)
Roser CASAMITJANA ABELLA (ICV-EUIA-E)
Guim PROS TARREGA (C.U.P. - P.A)
Ignasi BEA SEGUI (C.U.P. - P.A)
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