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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 29 de maig
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 2 de juny 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.
ORDRE DEL DIA

1.- Acceptació (presa de raó) de la renúncia de la Sra. Regina Cariol
Berengueras com a regidora de la Corporació.-
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2.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària del dia 30
d’abril de 2020.3.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 1.996 al núm. 2.292, ambdós inclosos.4.- Donar compte específic de decrets al Ple.-

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
5.- Bonificació ICIO Cofrinvest SL.6.- Bonificació ICIO Universitat de Lleida.7.- Modificació de l’ordenança fiscal 3.1. Ocupació via pública.8.- Donant compte dels estats d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament,
OOAA i empreses a 31/03/2020.9.- Donant compte de la inexistència de reclamacions i del caràcter definitiu
de l’expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de
Lleida 2020 (I).10.- Donant compte de la inexistència de reclamacions i del caràcter definitiu
de l’expedient de modificacions de crèdits al pressupost de Turisme de
Lleida 2020 (I).-
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11.- Resolució de la compatibilitat sol·licitada per LSB.12.- Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i
l’Ajuntament de Lleida, per les despeses socials derivades de la campanya
de treballadors temporers de la fruita 2020 a causa del Covid-19.-

COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

13.- Aprovació de l’acceptació de la cessió gratuïta de l’ús d’un solar,
propietat de la Generalitat de Catalunya, situat al carrer Sant Martí, núm. 66
de Lleida.14.- Aprovació de la sol·licitud a la Comissió de Territori de Catalunya de la
formulació de la modificació del Pla director urbanístic de l’àrea residencial
estratègica ARE Lleida.15.- Aprovació de la sol·licitud a la Comissió de Territori de Catalunya de la
formulació del Pla director urbanístic d’àmbit supramunicipal i rellevància
econòmica, amb la denominació de Pla director urbanístic d’activitat
econòmica de Torreblanca-Quatre Pilans i Moredilla a Lleida.-
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16.- Aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança reguladora dels
procediments d’intervenció administrativa municipal sobre l’ús del sòl i
edificació, llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ I PROMOCIÓ
DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
17.- Aprovació del text del Conveni de col·laboració entre els socis del
projecte EFA 2018/16 TTFS (Ajuntament de Lleida, Perpignan Méditerranée
Métropole Communauté Urbaine, Perpignan Méditerranée Tourisme – Office
de Tourisme Communautaire, Turisme de Lleida, Ajuntament de Girona i
Consorci del Ter) relatiu a la promoció conjunta d’un nou producte turístic
d’itineraris fluvials.COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
18.- Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de
l’Ajuntament i de les Bases Reguladores per a la concessió d’Ajuts
empresarials Covid 19 de la Ciutat de Lleida any 2020.PASSARÀ PER URGÈNCIA
19.- Aprovació definitiva de la creació d’un lloc de treball Vicesecretari/ària
General (codi 9914) adscrit a l’àmbit Alcaldia-Secretaria General..-PRECS I PREGUNTES.(Signatura electrònica, al peu del document, del secretari general per ordre de l’alcalde)
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