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Us convoco a la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 30
d’abril de 2020 a les 10.00 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 5 de maig de 2020 a la mateixa hora.

Aquesta sessió es farà mitjançant sistemes electrònics (Teams) de conformitat amb
l’habilitació que efectua l’article 46.3 de la 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, en la redacció donada per la D.F. segona del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de
març. També en concordança a les previsions de 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 preveuen aquestes normes i l’acord del Ple de la Corporació de data 31 de març
d’enguany, 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.
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ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 31 de
març de 2020.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 1.684 al núm. 1995, ambdós inclosos.COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
3.- Informes de fiscalització posterior i control financer a 31/12/2018 de
l’Ajuntament de Lleida, organismes autònoms i entitats dependents i serveis
de gestió indirecta.4.- Modificació de Crèdits al Pressupost de l’Institut Municipal d’Ocupació
“Salvador Seguí” 2020 (I).5.- Modificació de crèdits al Pressupost de l’Ajuntament 2020 (II).6.- Modificació Ordenança Fiscal 2.11 Taxa per Serveis Educatius.7.- Informe donant compte dels informes sobre resolució de discrepàncies
(art. 218 del real decret llei 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals), exercici 2019.-
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8.- Aprovació del procediment de tramitació i resolució de les sol·licituds de
perllongament en el servei actiu del personal funcionari al servei de
l’Ajuntament de Lleida.9.- Resolució de la compatibilitat sol·licitada per CSC.10.- Resolució de la compatibilitat sol·licitada per ECC.11.- Donar compte de les mesures adoptades en relació a la suspensió de
diversos contractes, a conseqüència de l’estat l’alarma declarat segons
Real Decreto 463/2020, de 14 de març, modificat mitjançant Real Decreto
465/2020, de 17 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió
de situacions de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i ratificació dels
Decrets-Alcaldia, en tot allò en que al Ple li correspongui les funcions
d’òrgan de contractació.-
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COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

12.- Aprovació inicial del text del Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Lleida i els hereus de Jorge Robert Moles, Jordi Robert Armengol,
Montserrat Robert Armengol, Mireia Robert Armengol i de l’entitat mercantil
“TREBOR 2010 SL” per la cessió anticipada de 283,36 m² de superfície de
la finca ubicada al polígon d’actuació urbanística UA 46, afectada per les
obres de mobilitat establertes en el Pla de millora urbana d’ordenació de
composició volumètrica i de façanes en l’àmbit dels conjunts D3 i D4 de l’illa
ID pel sector SUR 5.13.- Aprovació inicial del text del Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Lleida i Adquisiciones y Proyectos Hoteleros, SL per la cessió anticipada de
1350,66m² de superfície de la finca ubicada al polígon d’actuació
urbanística UA 46, afectada per les obres de mobilitat establertes en el Pla
de millora urbana d’ordenació de composició volumètrica i de façanes en
l’àmbit dels conjunts D3 i D4 de l’illa ID pel sector SUR 5.14.- Aprovació inicial del text del Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de
Lleida i Nuria Antonia Jove Segura, Inmaculada Jove Segura i Josefa
Segura Martí, en qualitat d’usufructuària, per la cessió anticipada de
362,81m² de superfície de la finca ubicada al polígon d’actuació urbanística
UA 46, afectada per les obres de mobilitat establertes en el Pla de millora
urbana d’ordenació de composició volumètrica i de façanes en l’àmbit dels
conjunts D3 i D4 de l’illa ID pel sector SUR 5.COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ
PROMOCIÓ DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

I

15.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida i l’Associació Amics dels animals del Segrià per cedir en adopció
animals del CAAC Lleida.-
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16.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida i la Protectora Lydia Argilés per cedir en adopció animals del CAAC
Lleida.17.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida i la Asociación para el Apadrinamiento y Tutela de Animales Ancianos
de Perreras y Refugios: "Proteger Los Inocentes” per cedir en adopció
animals del CAAC Lleida.COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DELS
DRETS DE LES PERSONES
18.- Aprovació de la sol·licitud de pròrroga per a l’any 2021, del conveni de
col·laboració interadministrativa entre el Departament de Treball, Afers
socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida per
a la prestació del servei del centre de dia “Magraners” i “Santa Clara” per a
gent gran depenent, a Lleida.19.- Aprovació de la concessió de placa de la Paeria al mèrit educatiu o
pedagògic a l’Escola Pràctiques I.-
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20.- Aprovació de la concessió de placa de la Paeria al mèrit educatiu o
pedagògic a l’escola Alba.21.- Aprovació de la concessió de placa de la Paeria al mèrit educatiu o
pedagògic a l’escola Joan XXIII.22.- Aprovació de la concessió de placa de la Paeria al mèrit educatiu o
pedagògica l’escola Magraners.23.- Aprovació de la concessió de placa de la Paeria al mèrit educatiu o
pedagògic al Moviment d’Innovació Educativa de Lleida.24.- Aprovació de la concessió de placa de la Paeria al mèrit educatiu o
pedagògic al Centre de Formació d’Adults Joan Carles I.25.- Aprovació de la renovació del Conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a l’Observatori de la
Infància i l’Adolescència de la ciutat de Lleida.-

.-PRECS I PREGUNTES.(Signatura electrònica, al peu del document, del secretari general per ordre de l’alcalde)
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