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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 26 de
juny de 2020 a les 10.00 hores, 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 30 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.- Proposta d’aprovació de les actes de la sessió ordinària del dia 29 de
maig de 2020 i de la sessió extraordinària del dia 19 de juny de 2020.-
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2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 2.293 al núm. 2.746, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.4.- Ratificació de decrets.5.- Donar compte i ratificar l’acord de la Junta de Govern local de pròrroga
de la justificació de subvencions.6.- Proposta d’acord de creació d’una comissió especial denominada
“Comissió Especial de l’Aula de Teatre de Lleida”.COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
7.- Informe donant compte de l’aprovació definitiva de l’Expedient de
Modificació de l’OOFF 0.1 Ordenança general de gestió, recaptació i
inspecció.8.- Informe donant compte de l’aprovació definitiva de l’Expedient de
Modificació de l’OOFF 1.5 Impost sobre l’increment del valor dels terrenys
urbans.-
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9.- Informe donant compte de l’aprovació definitiva de l’Expedient de
Modificació de l’OOFF 3.1 Taxa per ocupació de la via pública.10.- Expedient de modificació de crèdits al pressupost de Turisme de
Lleida 2020 (II). Aprovació inicial.11.- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament
de Lleida 2020 (II). Informe donant compte de la inexistència de
reclamacions i del caràcter definitiu de l’expedient.12.- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Institut
Municipal d’Ocupació Salvador Seguí de Lleida 2020 (I). Informe donant
compte de la inexistència de reclamacions i del caràcter definitiu de
l’expedient.13.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública corresponent al primer trimestre de 2020, d’acord amb
l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, relatiu al pressupost de l’exercici
2020 i de seguiment del Pla d’Ajust a que fa referència el Reial decret llei
4/2012 de 24 de febrer.14.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia pel qual es determina la part de
la quota no meritada del Preu Públic de residus comercials dictat a
l’empara del que disposa l’article 2.2 de l’Ordenança Fiscal General.-
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15.- Expedients bonificació IBI edificacions de naturalesa rústega.16.- Resolució compatibilitat sol·licitada per E.P.C.17.- Resolució compatibilitat sol·licitada per D.Z.R.18.- Aprovació de les Festes Locals del municipi de Lleida i dels seus
nuclis agregats per a l’any 2021.-

COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE
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19.- Aprovació del text de l’acta administrativa de cessió, a favor de
l’Ajuntament de Lleida, de l’obra de les escales situades a l’avinguda de
Pinyana.20.- Aprovació provisional de la modificació del Text Refós del Pla parcial
urbanístic SUR 35 Lleida, promoguda per Marbro Trade, SL.-

Doc. orginal signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)

19/06/2020 10:44:12

Codi de verificació (CSV): 95eb5c462ff8113d1d76dd0e481ba0fb6a87a3ba | Nº referencia:CS_SG_COC-2020-00010
https://aplicacionsweb.paeria.es/impulsa/csvValidation.do

3

21.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació
urbana de Lleida per al canvi de qualificació de sistema d'espais lliures,
clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit discontinu
comprès entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besós i els
carrers Esperança González, Abat Escarré, i Agustí Duran i Sanpere al
barri de Cappont, promoguda per l’Ajuntament de Lleida.22.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida i la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per
testejar el sistema d’informe d’idoneïtat tècnica en els expedients de
llicències urbanístiques i comunicacions prèvies d’obres.23.- Aprovació inicial de la modificació de l’article 29 de l’Ordenança de
circulació de vianants i vehicles de Lleida.COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA
PROMOCIÓ DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

GESTIÓ

I

24.- Aprovació del model d’Annex a l’Addenda de pròrroga per a l’any 2020
del conveni de col·laboració relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge, en relació
amb la tramitació dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i
social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.-
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25.- Aprovació de les Bases Específiques Línea 1.- Ajuts a projectes
d’entitats culturals sense ànim de lucre 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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