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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 28 de
febrer de 2020 a les 9.15 h, al saló de sessions de l’Ajuntament, 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 3 de març de 2020 a la
mateixa hora.
ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 31 de gener
de 2020 i l’acta de la sessió extraordinària de 12 de febrer de 2020.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 95 al núm. 837, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.4.- Ratificació de decrets.-

COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
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5.- Conveni entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de Lleida per a la
recaptació en via executiva de les sancions previstes a l’Ordenança
municipal de circulació de vianant i de vehicles al municipi de Lleida.6.- Aprovació del Conveni de col·laboració en matèria tributària entre
l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida.7.- Resolució compatibilitat sol·licitada per BOA.8.- Rectificació d’errades de l’article 6 e) de l’Ordenança Fiscal 1.3
reguladora de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per l’any 2020.9.- Aprovació de la creació d’un lloc de treball: vicesecretari/ària general
(codi 9914) adscrit a l’àmbit d’alcaldia-secretaria general.COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

10.- Desestimació del recurs de reposició interposat per Fruicarn, SA
contra l’acord del Ple, en sessió de 30 d’octubre de 2019, que va aprovar
definitivament l’inventari de camins municipals de Lleida.11.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida i la Fundació Champagnat per a la cessió de l’ús d’un local
municipal situat al carrer Lluís Millet, 34, baixos de Lleida.-
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12.- Aprovació de la desafectació de l’ús i servei públic d’un vehicle
municipal, marca Audi A6 3.0 TDI Quattro Triptonic 4x4.13.- Aprovació del text del conveni de cessió a precari de l’ús d’un solar
situat al carrer Veguer de Carcassona, núm. 2, de Lleida propietat de
l’empresa Altrales 3000, SL.COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA
PROMOCIÓ DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA

GESTIÓ

I

14.- Aprovació del text del Protocol de col·laboració entre l’Ajuntament de
Lleida i la Universitat de Lleida per al desenvolupament de projectes
relacionats amb la transició energètica i la impulsió de les energies
renovables al municipi de Lleida.COMISSIÓ INFORMATIVA DE
CULTURAL I DE JOVENTUT

LES

POLÍTIQUES

DE

GESTIÓ

15.- Aprovació de les bases reguladores del concurs anual per a la
participació de grups musicals i discjòqueis joves a les festes i
esdeveniments musicals organitzats per l’Ajuntament de Lleida.-
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DELS
DRETS DE LES PERSONES
16.- Ratificació de la 1a. addenda al conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Lleida i la Universitat de Lleida per a la incorporació a
jornada parcial de mestres de les escoles bressols municipals a la
Universitat de Lleida. Curs 2019-2020.-

MOCIONS
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats
17.- Moció promoguda per ACULL (Associació Cultural Lleida), en
reconeixement de la honorabilitat de l’Ordre Maçònica.
Mocions dels grups municipals
18.- Moció del Grup Municipal del PP de recolzament als centres educatius
concertats.19.- Moció del Grup Municipal del PSC per sumar-se a la xarxa de ciutats
lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució.-
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20.- Moció del Grup Municipal de C’s, en favor dels drets i llibertats a la
Fira de Lleida.-

.-PRECS I PREGUNTES.-

El document ha estat signat digitalment pel segell electrònic de l'Ajuntament de Lleida
Validesa del document: Original

(Signatura electrònica, al peu del document, del secretari general per ordre de l’alcalde)

Doc. orginal signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)

24/02/2020 10:16:57

Codi de verificació (CSV): 77b1fd566755ead9a283e8c7c030a01c71dac782 | Nº referencia:CS_SG_COC-2020-00005
https://aplicacionsweb.paeria.es/impulsa/csvValidation.do

