
 

 

ACORD DE GOVERN 2018-2019 ENTRE EL PARTIT DELS 

SOCIALISTES DE CATALUNYA I UNITS PER AVANÇAR A 

L’AJUNTAMENT DE LLEIDA 
 

El Partit dels Socialistes de Catalunya i Units per Avançar representem dues 

tradicions polítiques diferents que, en moments de crisi profunda, han estat 

capaces de col·laborar a nivell europeu tot impulsant l’economia social de 

mercat i el pacte social, promovent així el període més pròsper i just de la 

nostra historia recent. 

 

En aquest moment excepcional que viu la política catalana, el Partit dels 

Socialistes de Catalunya i Units per Avançar col·laborem junts en el pla 

nacional, amb l’objectiu de superar la greu crisi institucional, política, 

econòmica i social que afecta Catalunya com a conseqüència del procés 

independentista i de la falta de diàleg entre els governs català i espanyol. 

 

Seguint el model endegat entre les dues formacions per concórrer de manera 

conjunta a les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de 

desembre de 2017 i posant la ciutat de Lleida al centre de les nostres 

prioritats, el Partit dels Socialistes de Catalunya a Lleida i Units per Avançar 

de Lleida,  

 

MANIFESTEM: 

 

- Considerem que és positiu per la nostra ciutat sumar esforços en el sí 

del catalanisme polític transformador i no independentista que abasta 

l’espai que va de l’esquerra al centre. 

 



 

 

- Amb aquest acord, volem fer de Lleida  un punt de trobada d’aquelles 

persones que, venint de tradicions diferents, no s’identifiquen ni amb 

les posicions independentistes ni amb l’immobilisme i que creuen que 

hi ha una altra via per resoldre l’actual conflicte. 

 

- Des del govern de l’Ajuntament de Lleida, enarborarem la bandera del 

diàleg, del pacte i de l’acord per tal de tornar a cohesionar la nostra 

societat, defensar l’autogovern de Catalunya i recuperar un marc 

d’estabilitat i confiança que garanteixi el progrés econòmic i la justícia 

social. 

 

És per tot això que ambdues formacions signem el present acord de 

col·laboració al govern de la Paeria pels anys 2018-2019 i que es regirà pels 

següents punts: 

  

PACTE DE GOVERN 2018-2019: 

  

- Units per Avançar assumirà la cartera d’educació a la ciutat de Lleida, 

acord que es farà efectiu establint la nova Regidoria d’Educació 

mitjançant el corresponent Decret d’Alcaldia. 

 

- Aquesta regidoria passarà a integrar-se a l’àmbit de les polítiques 

municipals a favor de la creativitat, la Cultura, l’Esport i l’Educació. 

 

- La present reestructuració no modifica l’estructura de comissions 

informatives acordada pels grups municipals a l’inici del mandat, 

recollida en el cartipàs municipal 2015-2019. En coherència, es donarà 

compte de les polítiques municipals en matèria d’educació infantil, les 

relacions amb la Universitat, la gestió de les escoles bressol i les 



 

 

relacions amb els Consells Escolars, a la Comissió Informativa de les 

Polítiques de drets i serveis a les persones, per a la política cultural, de 

l’educació, esports i de la participació. 

 

- La Regidora d’Units per Avançar formarà part de la Junta de Govern. 

 

- Les responsabilitats de govern seran compartides i interrelacionades, 

amb els regidors de les dues formacions polítiques que integraran el 

govern compartint àrees de responsabilitat. Per aquest motiu, la 

Regidora d’Units per Avançar participarà en les reunions setmanals de 

coordinació del Govern Municipal. 

 

- Els regidors i regidores de cadascuna de les formacions que integren 

aquest pacte de govern, en aquelles votacions i decisions plenàries 

relatives a la consciència personal o a àmbits programàtics en els que 

ambdues formacions polítiques tenen posicions diferenciades, podran 

exercir llibertat de vot. 

 

I per a que així consti, signem per duplicat el present document, a Lleida el 

19 de Febrer de 2018 

 

 

 
           David Pàmpols i Sales      Rosa Mª Salmerón Pallarés 
Coordinador d’Units per Avançar a Lleida                    Regidora 
 
 
 
 
 

Angel Ros Domingo                 Montse Mínguez Garcia 
Alcalde de Lleida i President PSC   Portaveu Grup Municipal Socialista 


