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Us convoco a la sessió extraordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 9
d’octubre de 2020 a les 9.30 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 de 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 del Sr. José Luís Osorio
Fernández com a regidor de la corporació.2.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de juliol
de 2020.3.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 3.529 al núm. 4.509 ambdós inclosos.4.- Donar compte específic de decrets al Ple.5.- Ratificació de decret.6.- Proposta de canvi de representació del Grup Municipal de JxCat Lleida
en el Consell Escolar Municipal.-

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
7.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública corresponent al segon 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.-
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8.- Informe donant compte dels estats d’execució dels pressupostos de
l’Ajuntament, organismes autònoms i empreses a 30/06/2019.9.- Informe donant compte de la inexistència de reclamacions i del caràcter
definitiu de l’expedient de Modificació de crèdits al pressupost de Turisme
de Lleida 2020 (I).-
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10.- Aprovació del Conveni marc de col·laboració entre la Diputació de Lleida
i l’Ajuntament de Lleida per al finançament de la rehabilitació de l‘antic edifici
de capitania de PCITAL per a la creació d’un agrolivinglab.11.- Modificació de crèdits (III) del pressupost de l’Ajuntament de Lleida.12.- Expedients Bonificació IBI edif. Rústega.13.- Delegar al Sr. Alcalde l’aprovació i la signatura del conveni amb el
Consell Comarcal del Segrià per a la gestió de les ajudes de reactivació del
comerç i de la restauració, així com tots els actes de desenvolupament que
se’n derivin del mateix per tal de donar la màxima celeritat a tota la
tramitació.14.- Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances fiscals que
han de regir a partir de l’any 2021.15.- Autorització moratòria 2015 PCiTAL.16.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Prescripcions Tècniques del contracte de Servei d’Ajut a Domicili, mitjançant
procediment obert de tramitació ordinària anticipada, amb diversos criteris
d’adjudicació sotmès a regulació harmonitzada, i inici de la licitació.-

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA
SEGURETAT I CIVISME
17.- Acceptació de la delegació de la Consellera de Salut en l’Il·lm. Sr.
Alcalde de l’Ajuntament de Lleida de la competència sancionadora per la
comissió de les infraccions lleus previstes en el citat Decret Llei 30/2020, de
4 d’agost, sobre el règim sancionador en matèria de COVID-19.-

COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

18.- Aprovació de la desafectació de l’ús i servei públic de quatre vehicles
municipals, marques Nissan Terrano II, Renault Express1.9 D, Ford Fiesta
1.8 D, i Wolkswagen Passat 2.0 TDI.-
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19.- Aprovació de la desafectació de l’ús i servei públic de tres vehicles
municipals, marques Honda Pes125, Nissan Almera i Ford Focus.-
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20.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana de Lleida per l’adaptació de l’article 220, referit a les explotacions
ramaderes, a la normativa sectorial vigent, promoguda per l’Ajuntament de
Lleida.21.- Aprovació provisional de deixar sense efecte el Pla especial urbanístic
de canvi de titularitat dels equipaments comunitaris en l’àmbit de l’avinguda
de Prat de la Riba, núm. 79-81, pda. La Cort, polígon 12, parcel·la 237 i
avinguda President Josep Irla, núm. 2, promogut per l’Ajuntament de Lleida.22.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d’ordenació
urbana de Lleida per al canvi de classificació, de sòl urbanitzable delimitat a
sòl urbà consolidat, dels terrenys inclosos en l’àmbit del Sector SUR 5, Copa
d’Or, i la consegüent refosa de la normativa dins del text articulat del PGOU,
promoguda per l’Ajuntament de Lleida.23.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida, la Demarcació de Lleida del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya i el
Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació de
Lleida, per dur a terme les inspeccions tècniques d’edificis (ITE) dels edificis
d’habitatges de la ciutat de Lleida.24.- Aprovació definitiva 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
25.- Aprovació referent a la participació en els acords fundacionals de la
“Associació de Municipis i Entitats per a l’Energia Pública (AMEP)”.26.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i la
Fundació Lleida 21.-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ CULTURAL
I DE JOVENTUT
27.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el
Cercle de Belles Arts.-
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
28.- Declaració Institucional a favor de l’impuls i la promoció de les polítiques
publiques d’innovació.-

MOCIONS
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Mocions dels grups municipals
29.- Moció del Grup Municipal PP, sobre l’adopció de mesures contra
l’okupació a Lleida.30.- Moció del Grup Municipal del PSC, per reclamar la reprovació de la
consellera de Salut del Govern de la Generalitat de Catalunya pel
confinament de Lleida i reclamar un augment dels recursos econòmics a la
ciutat.31.- Moció del Grup Municipal de C’s, per a l'elaboració d'un Pla municipal
de lluita contra de l'okupació d'habitatges.32.- Moció del Grup Municipal ERC-AM, en relació a les presumptes
irregularitats comeses per la monarquia espanyola.33.- Moció del Grup Municipal de JxCat Lleida, de rebuig a la decisió del
tribunal suprem d’inhabilitació del president de la Generalitat de Catalunya.-

.-PRECS I PREGUNTES.(Signatura electrònica, al peu del document, del secretari general per ordre
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