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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 31 de juliol
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 4 d’agost 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 l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juny
de 2020.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 2.747 al núm. 3.528, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.4.- Ratificació de decret.COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
5.- Donar compte de l’aprovació definitiva de la Modificació OOFF 2.11 Taxa
per Servei educatius.6.- Donar compte de l’aprovació definitiva de la Modificació OOFF 3.1 taxa
per Ocupació de la via pública.7.- Donar compte de l'informe resum de control intern, exercicis 2018 i 2019.8.- Donar compte del pla anual de control financer 2020.9.- Aprovació del Conveni únic de col·laboració entre l’Agència Tributària de
Catalunya i l’Ajuntament de Lleida en matèria tributària.-
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10.- Aprovació de la suspensió de l’aplicació de la secció 1a d’OOFF 3.1.
Taxa per ocupació de la via pública.11.- Aprovació inicial de la modificació de l’OOFF 2.9 Taxa per mercats.12.- Compte General 2019 (Comissió Especial de Comptes).-
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13.- Aprovació inicial del Reglament regulador de les relacions electròniques
en el marc dels procediments administratius i altres actuacions emmarcades
en l’àmbit dels recursos humans de l’Ajuntament de Lleida.14.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars del
contracte de Servei de manteniment, conservació i neteja de la jardineria
urbana de la ciutat de Lleida: Parc dels Camps Elisis, tramitació ordinària i
anticipada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació,
sotmès a regulació harmonitzada. Contracte reservat a Centres Especials
de Treball, i inici de la licitació.COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

15.- Aprovació definitiva de l’Estudi de Detall d’ordenació volumètrica de l’illa
de referència RU1 del PP1, Sector Balafia Nord – Lleida, promogut per
Inversions Gestió Casa Jove SL.16.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana de Lleida per al canvi de qualificació de sistema d’equipament
comunitari, clau EC, a sistema ferroviari, clau F, de part de la finca situada a
la ctra. LL-11, núm. 54, al Pla de Vilanoveta, promoguda per l’Ajuntament de
Lleida.17.- Aprovació de text del conveni de col·laboració amb l’ACA per a la
redacció del projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals
de l’EMD de Sucs.18.- Aprovació de text del conveni de col·laboració amb l’ACA per a la
redacció del projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals
de l’EMD de Raïmat.19.- Aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Lleida a l'Estratègia Catalana
de la Bicicleta 2025.COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE DRETS DE LES
PERSONES I RELACIÓ AMB LA COMUNITAT
20.- Aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions
per a projectes de promoció del Servei d’Educació de la Regidoria
d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes de l’Ajuntament de
Lleida.-
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21.- Aprovació de les bases específiques de diferents línies
subvencionadores de l’àrea de Drets civils i Cooperació de la Regidoria
d’Educació, Cooperació, Drets civils i Feminismes de l’Ajuntament de
Lleida.22.- Aprovació de les Bases Específiques de línies subvencionadores de
l’àrea de Feminismes de la Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i
Feminismes de l’Ajuntament de Lleida.-
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23.- Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el Club
Ciclista Terres de Lleida per a la cessió d’ús del velòdrom municipal.-

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
24.- Declaració institucional per a la creació de la Mesa Transversal per a la
recuperació de la Ciutat.-

MOCIONS
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats
25.- Moció promoguda per Federació d’Associacions d’Àfrica Negra d’SBD i
Catalunya, sobre obstacles que pateixen els ciutadans catalans d’origen
estranger, tant les persones nouvingudes com les que porten molts anys
vivien a Catalunya.-

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