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Us convoco a la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 31
de març de 2020 (en acabar la Junta General de l’EMU que es farà a les 10.30 h), per
tractar els assumptes inclosos en el següent ordre del dia. Si no hi assisteix suficient nombre
de regidors i regidores, la sessió es farà en segona convocatòria el proper dia 2 d’abril de
2020, a la mateixa hora.
Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics (Teams) de conformitat amb
l’habilitació que efectua la Disposició Addicional tercera del DECRET LLEI 7/2020, de 17 de
març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus
sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica. Tal com
preveu aquesta norma, es garantirà la identitat dels membres, el contingut dels acords
adoptats així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat
dels mitjans durant la sessió.

ORDRE DEL DIA
Acord relatiu a la realització de la sessió mitjançant sistemes electrònics
(Teams) de conformitat amb l’habilitació que efectua la Disposició
Addicional tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març
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1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 28 de febrer
de 2020.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 838 al núm. 1683, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.4.- Designació per a la cobertura del lloc de Coordinadora d’Organització i
Polítiques digitals de l’Ajuntament de Lleida (personal eventual directiu),
previst en el Cartipàs Municipal.-

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
5.- Bonificacions IBI lloguer social.6.- Modificació de l’Ordenança fiscal 3.1 taxa per ocupació de la via
pública.7.- Modificació Ordenança fiscal 1.5 impost sobre l’increment de valor dels
terrenys urbans.8.- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de
Lleida 2020 (I).-
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9.- Expedient de modificacions de crèdit al pressupost de Turisme de
Lleida 2020 (I).10.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament 2019 i dels seus Organismes Autònoms.11.- Donar compte de l’informe referent a l’acompliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, i informació referent a la liquidació del pressupost 2019 a que fa
referència l’Ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre.12.- Expedient de reconeixement de crèdits de despeses efectuades a
l’any 2019 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida.13.- Aprovació del Pla Econòmic Financer i actualització plans econòmics
vigents.-
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14.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda
d’acord amb l’ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre de la documentació
corresponent a l’estat d’execució del pressupost acumulat corresponent al
4t trimestre de 2019.15.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda
d’acord amb l’ordre HAP/2015/2012 d’1 d’octubre de la documentació
corresponent als pressupostos aprovats i els estats financers inicials
corresponents a l’exercici econòmic de 2020.16.- Operació de crèdit a llarg termini Mercolleida.17.- Addenda conveni Edullesa.18.- Operació de refinançament de l’EMU i aprovació del Pla de
sanejament financer de l’EMU.19.- Modificació Ordenança fiscal 0.1.20.- Expedient de no suspensió de terminis dels acords econòmics
urgents.21.- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen la licitació per a l’alienació, mitjançant
procediment obert restringit, amb un únic criteri de valoració, d’una
parcel·la municipal qualificada de parcel·la sobrera situada al carrer
Ramon Soldevila núm. 24-26 de Lleida.22.- Aprovació del Plec de clàusules administratives particulars i
prescripcions tècniques que regeixen el contracte de servei de suport,
col·laboració i assistència tècnica a l’Ajuntament de Lleida en matèria
d’inspecció tributària, de tramitació ordinària, mitjançant procediment obert
amb diversos criteris d’adjudicació, i inici de la licitació.-
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COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

23.- Aprovació de la desafectació del servei públic de diversos contenidors
del servei municipal de neteja viària i de recollida de residus.24.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d'ordenació
urbana de Lleida per al canvi de qualificació a subzona de recuperació
urbana, clau 1Hru, de part de l'illa compresa entre els carrers Companyia i
Gairoles i la delimitació del polígon d'actuació urbanística UA100,
corresponent al mateix àmbit (art 16), promoguda per l’Ajuntament de
Lleida.-
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(Signatura electrònica, al peu del document, del secretari general per ordre de l’alcalde)
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