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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 26 de
juliol de 2019 (en acabar la Junta General de l’EMU que es farà 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 30 de juliol de 2019 a la mateixa hora.
ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de les actes de les sessions extraordinàries dels
dies 15 de juny i 1 de juliol de 2019 i de la sessió extraordinària urgent del
dia 15 de juny de 2019.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 2.915 al núm. 4.649, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.4.- Ratificació de decrets.5.- Correccions d’errades al Cartipàs municipal 2019-2023.6.- Fixació de la data del Ple ordinari corresponent al mes de setembre. -

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

RENOVACIÓ D’ÒRGANS DE GOVERN D’ENS DEPENDENTS I
DESIGNACIÓ DE REPRESENTANTS MUNICIPALS EN ALTRES ENS
EN QUÈ HI PARTICIPA
7.- Renovació composició membres Consell Rector Organisme Autònom
Institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí”.8.- Renovar la composició del Consell Rector de l’organisme autònom
“Turisme de Lleida”.9.- Proposar a la Junta General de la societat Llotja Agropecuaria
Mercolleida, S.A. que procedeixi a la renovació dels membres del Consell
d’Administració, designats a proposta de l’Ajuntament de Lleida.10.- Proposar a la Junta General de l’empresa mixta “Centre de Negocis i
Convencions, S.A” la renovació dels membres del Consell d’Administració,
designats a proposta de l’Ajuntament de Lleida.11.- Designar representant de l’Ajuntament de Lleida en els òrgans de
decisió i govern de la societat Estació Duanera Lleidatana, S.A.
(EDULLESA).-
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12.- Designar representants de l’Ajuntament de Lleida en el Consell
d’Administració del Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de
Lleida.13.- Designar representant de l’Ajuntament de Lleida en el Consell
General del Consorci per a la Gestió del Servei de Televisió Digital
Terrestre Local de la Demarcació de Lleida .14.- Designar representants de l’Ajuntament de Lleida en el Consell
General i en el Comitè en el Consorci per a la Gestió del Servei
d’Acolliment a Persones Sense Llar.15.- Designar representants de l’Ajuntament de Lleida en el Consell
General i en el Comitè Executiu del Consorci del Turó de la Seu Vella.16.- Designar representant de l’Ajuntament de Lleida en el Consell General
del Consorci de Residus del Segrià.17.- Designar representant de l’Ajuntament de Lleida en el Consell General
i en el Comitè Executiu del Consorci GlobaLleida.18.- Designar representant de l’Ajuntament de Lleida en el Comissió
Executiva del Consorci Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal.19.- Designar membres del Patronat Fundació per a la Sostenibilitat Lleida
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20.- Designar o confirmar membres del Patronat de la Fundació del
Paisatge de Lleida.21.- Designar patrons integrants de la Junta del Patronat de la Fundació
Pública Teatre de la Llotja.22.- Designar representants de l’Ajuntament de Lleida en el Patronat i en
la Comissió Delegada de la fundació privada “Fundació La Fira de Lleida”.23.- Designar membres del Patronat de la Fundació Julià Carbonell.24.- Designar representant de l’Ajuntament de Lleida en l’Assemblea
General de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Abastament d’Aigua de
Pinyana.COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
25.- Modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2019 (I). Donar
compte de la inexistència de reclamacions i del caràcter definitiu del
mateix.-
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26.- Informació dels estats d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament,
organismes autònoms i empreses a 31/03/2019.27.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda i
Funció Pública corresponent al primer trimestre de 2019, d’acord amb
l’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, relatiu al pressupost de l’exercici
2019 i de seguiment del Pla d’Ajust a que fa referència el Reial decret llei
4/2012 de 24 de febrer.28.- Aprovació de les Festes Locals municipi de Lleida i dels seus nuclis
agregats per a l’any 2020.29.- Resolució compatibilitat sol·licitada.30.- Aprovació de l’Autorització i Disposició del crèdit a càrrec de la partida
03.1532.60900, a nom de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL
amb CIF núm. B-25322595, per un import de 29.749,07 €, corresponents a
la Liquidació de les obres del Projecte de Reurbanització del carrer del
General, obres incloses dintre del Pla de Barris de Magdalena-Noguerola.31.- Aprovació de l’Autorització i Disposició del crèdit a càrrec de la partida
03.1532.60900, a nom de l’Empresa Municipal d’Urbanisme de Lleida, SL
amb CIF núm. B-25322595, per un import de 46.024,28 €, corresponents a
l’excés d’amidaments de les obres del Projecte d´obres complementàries
per a la recuperació i millora de l´espai a l´entorn de la cuirassa (Call Jueu)
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32.- Aprovació del Reconeixement de l’Obligació a càrrec de la partida
03.1510.60900, a nom de l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU amb CIF
núm. A-25006834, per un import de 40.724,33 €, corresponents a la 1a
Certificació de les obres del Projecte de millora de l’accessibilitat al carrer
Serra Nevada al barri de Magraners.33.- Aprovació del Reconeixement de l’Obligació a càrrec de la partida
03.1510.60900 a nom de l’empresa Benito Arnó e Hijos, SAU amb CIF
núm. A-25006834, per un import de 5.914,53 €, corresponents a la 2a
Certificació de les obres del Projecte de millora de l’accessibilitat al carrer
Serra Nevada al barri de Magraners.34.- Aprovació del Reconeixement de l’Obligació a càrrec de la partida
03.1510.60900, a nom de l’empresa Etra Bonal, SA amb CIF núm. A08522955, per un import de 45.870,00 €, corresponents a la 1a Certificació
de les obres del Projecte de millora de la seguretat dels vianants a la
Rambla Ferran.35.- Aprovació del Reconeixement de l’Obligació a càrrec de la partida
03.1532.60900, a nom de l’empresa Turolense Leridana de
Construcciones, SL amb CIF núm. B-25051434, per un import de
10.700,48 €, corresponents a la 1a Certificació de les obres del Projecte
d’ampliació de voreres al carrer de Les Roses Fase 2.-
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36.- Aprovació del Reconeixement de l’Obligació a càrrec de la partida
03.1532.60900, a nom de l’empresa Turolense Leridana de
Construcciones, SL amb CIF núm. B-25051434, per un import de
35.199,23 €, corresponents a la 2a Certificació de les obres del Projecte
d’ampliació de voreres al carrer de Les Roses Fase 2.MOCIONS
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats
37.- Moció promoguda per Amnistia Catalunya-Greenpeace-Oxfam
Intermón, per la suspensió de la venda d’armes espanyoles a la coalició
saudita que intervé al Iemen .38.- Moció promoguda pel Comitè de Defensa de la República de Cappont,
per la nominació de plaça 1 d’Octubre a l’espai frontal del CAP del barri de
Cappont.-

Mocions dels grups municipals
39.- Moció del Grup Municipal del PP sobre seguretat a l’Horta de Lleida.-
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40.- Moció del Grup Municipal del PSC per instar al Govern de la
Generalitat a prendre les mesures necessàries per garantir la prevenció,
l’extinció d’incendis i la seguretat ciutadana a Lleida.41.- Moció dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida i Comú de
Lleida, de suport a la campanya de les persones temporeres.-

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