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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 30
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
0.- Presa de possessió del regidor Sr. José María Córdoba Alós.1.- Proposta d’aprovació de les actes de la sessió extraordinària del dia 9
d’octubre de 2020 i de la sessió extraordinària urgent de data 9 d’octubre de
2020.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 4.510 al núm. 5.355, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
4.- Donar compte de la inexistència de reclamacions i del caràcter definitiu
de l’expedient de Modificació de l’OOFF 2.9 Taxa per mercats.5.- Informació dels estats d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament,
organismes autònoms i empreses a 30/09/2020.6.- Donar compte i ratificació del conveni per a la concessió de subvencions
en comerç i serveis per compensació pèrdues covid-19.7.- 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.-
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8.- Resolució compatibilitat sol·licitada per H.A.M.
9.- Resolució compatibilitat sol·licitada per I.M.C.-
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10.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars i
Prescripcions Tècniques del contracte de subministrament d’un sistema de
lectura i reconeixement de matrícules per a l’Horta de Lleida, tramitació
ordinària anticipada, mitjançant procediment obert amb diversos criteris
d’adjudicació, subjecte a regulació harmonitzada, i inici de la licitació.11.- Aprovació del Plec de Clàusules Administratives Particulars, adaptat a
la resolució 263/2020 (Recurs N-2020-2122) del Tribunal Català de
Contractes del Sector Públic, que regeixen el contracte de Servei de suport,
col·laboració i assistència tècnica a l’Ajuntament de Lleida en matèria
d’inspecció tributària, de tramitació ordinària anticipada, mitjançant
procediment obert amb diversos criteris d’adjudicació sotmès a regulació
harmonitzada, i inici de la licitació.COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

12.- Donar conformitat a la modificació del Text Refós del Pla parcial
urbanístic SUR 35 – Lleida, promogut per Marbro Trade, SL.13.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació a Subzona de
recuperació urbana, clau 1Hru, de part de l’illa compresa entre els carrers
Companyia i Gairoles, i la delimitació del Polígon d’actuació urbanística UA
100, corresponent al mateix àmbit (article 16), promoguda per l’Ajuntament
de Lleida.COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE DRETS DE LES
PERSONES I RELACIÓ AMB LA COMUNITAT
14.- Aprovació conveni entre l’Ajuntament de Lleida i l’Empresa Municipal
d’Urbanisme de Lleida, SL, per a la gestió d’habitacions i espais comuns en
habitatges destinats a atendre situacions d’Urgència habitacional.-

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
15.- Declaració institucional per implementar un servei de rodalies que
vertebri la mobilitat sostenible i justa a les terres de Lleida, alt Pirineu i Aran.-
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MOCIONS
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats
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16.- Moció promoguda per Candidatura Unitat Popular – CUP, per garantir
el dret a l'empadronament al municipi de Lleida.17.- Moció promoguda per la Coordinadora de ONGD i altres moviments
solidaris de Lleida, sobre la Conca de la Femosa amb l’objectiu d’aconseguir
el reconeixement que aquest curs fluvial es mereix i exigir-ne una gestió
adequada.Mocions dels grups municipals
18.- Moció del Grup Municipal del PSC per reclamar ajudes al Govern de la
Generalitat de Catalunya a fons perdut pels sectors de la restauració i
comerç de Lleida .19.- Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida de suport al 25 de
novembre dia internacional per a l’erradicació de la violència masclista.20.- Moció del Grup Municipal de JxCat Lleida per la salvaguarda de les
polítiques d’ocupació.21.- Moció del Grup Municipal de C’s, de recolzament al gremi de restauració
i centres d'estètica davant les mesures adoptades per la Generalitat..-PRECS I PREGUNTES.(Signatura electrònica, al peu del document, del secretari general per ordre de l’alcalde)
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