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Unitat administrativa: REGIDORIA GOVERN OBERT i QUALITAT 
DEMOCRÀTICA i  INSTITUCIONAL  
 
Assumpte: Nomenament membres Comissió de seguiment, avaluació i retiment de 
comptes del Pacte Social 
 
 

DECRET D’ALCALDIA 
 

Sr. Miquel Pueyo i París, Paer en cap de l’Ajuntament de Lleida 
 

 
En data 15 de desembre de 2020 es va signar el Pacte Social per Lleida que 

estableix el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i els sindicats més 

representatius de la ciutat de Lleida: Comissions Obreres (CCOO) i la Unió General 

de Treballadors (UGT). 

 

El seu objectiu és implementar diferents mesures i compromisos que donin resposta 

a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Lleida i que fruit de la interlocució 

sindical de la ciutat es recullen des dels diferents sectors. La voluntat d’ambdues 

parts és aconseguir una Lleida més connectada, més justa, més compromesa i més 

cohesionada. Una ciutat compacta que vetlli per prevenir les desigualtats i intervenir 

com a motor de transformació social. 

 

El Pacte, que inclou els compromisos dels Objectius per al Desenvolupament 

Sostenible i l’Agenda 2030, s’alinea als 4 ODS estratègics de legislatura i vol ser un 

espai d’aliança i de la col·laboració dels sindicats en la promoció i defensa dels 

interessos dels treballadors i treballadores i dels ciutadans i ciutadanes de Lleida, 

així com d’aquells col·lectius que tenen unes majors dificultats d’inclusió social. A 

més, s’incorpora específicament l’objectiu 5: la igualtat de gènere, integrant la 

perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i assignant accions i 

projectes concrets a assolir. 

 

D’acord amb la clàusula de tancament del mateix conveni es constitueix una 
comissió de seguiment, avaluació i retiment de comptes d’aquest Pacte formada per 
dos representants de cada sindicat, la tinent d’Alcalde de Govern Obert i Qualitat 
Democràtica i Institucional i la tinent d’Alcalde d’Ocupació i Responsabilitat Social, 
que es reuniran ordinàriament 3 cops a l’any i extraordinàriament quan una de les 
parts ho sol·liciti de forma fefaent, en el termini previ d’una setmana. 
 

Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 (apartats a), d), s) i 

concordants) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de regim local 

i l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, pel qual s'aprova el Text 

refós de la llei municipal i de regim local de Catalunya. 
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RESOLC,  
 
PRIMER.- Nomenar com a membres de la Comissió de seguiment, avaluació i 
retiment de comptes del Pacte Social per Lleida a:  
 
Per part de la Corporació: 
 

• Sra. Jordina Freixanet Pardo, 2a Tinent d’alcalde i regidora de Govern Obert 

i Qualitat Democràtica i Institucional 

• Sr. David Melé Garcés, regidor d’Ocupació i Responsabilitat Social 

 
Per part de les seccions sindicals: 
 

• Sra. Cristina Pena Jové, representant CCOO 

• Sra. Cristina Rodriguez vila, representant CCOO 

• Sr. José Luis Aguilà Barranco, representant UGT  

• Sr. Ramon Moreno Giménez, representant UGT 

 
SEGON.- Notificar aquest acord a les persones designades, als efectes legals 
oportuns. 
 

Així ho mano i signo en la data de la signatura electrònica, del que la Secretaria 
General en dóna fe. 
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