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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 27 de
setembre de 2019 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 2 de octubre de
2019 a la mateixa hora.
ORDRE DEL DIA
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de juliol
de 2019.2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que
van del núm. 4.650 al núm. 6.602, ambdós inclosos.3.- Donar compte específic de decrets al Ple.4.- Ratificació de Decret de d’1 d’agost de 2019 de designació de
representants de l’Ajuntament de Lleida en el Consell Escolar Municipal,
delegació de presidència i nomenament de secretària.5.- Proposta al Plenari de nomenament de Síndic/a de Greuges de la
Paeria.-
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6.- Designació per a la cobertura del lloc de coordinador tècnic (personal
eventual directiu), previst en el Cartipàs Municipal.7.- Modificació de l’acord de designació de membres del Patronat de la
Fundació del Paisatge de Lleida.COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL
GOVERN OBERT, ECONOMIA I PARTICIPACIÓ
8.- Informació dels estats d'execució dels pressupostos de l'Ajuntament,
organismes autònoms i empreses a 30/06/2019.9.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d'Hisenda i
Funció Pública corresponent al segon 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 referencia el Reial decret llei
4/2012 de 24 de febrer.10.- Expedients bonificació d’IBI d’edificacions de naturalesa rústega.11.- Acord interpretatiu del regim retributiu del personal eventual.-

Signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)
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COMISSIÓ INFORMATIVA
URBANÍSTICA I MOBILITAT

DE

POLÍTIQUES

DE

LA

GESTIÓ

12.- Aprovar deixar temporalment sense efecte la suspensió de la
tramitació dels plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, així com la tramitació de les llicències
d’edificació, reforma, rehabilitació de construccions, d’instal·lació o
ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial, establert en el punt vuitè de
l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 25 d’abril de 2019 que va aprovar
inicialment el Pla d’ordenació urbanística municipal de Lleida.COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ
PROMOCIÓ DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ LA ENERGÈTICA

I

13.- Aprovació de l’adhesió de l’Ajuntament de Lleida com a membre de
ple dret a l’Associació de Municipis i entitats per l’Aigua Pública (AMAP).14.- Aprovació per a donar de baixa l’Ajuntament de Lleida com a membre
del Patronat de la Fundació Fòrum Ambiental.COMISSIÓ INFORMATIVA DE
CULTURAL I DE JOVENTUT

LES

POLÍTIQUES

DE

GESTIÓ
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15.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i
l’Institut Català de les Empreses Culturals en el marc de la Campanya
“Escena 25”.-

COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DELS
DRETS DE LES PERSONES
16.- Ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim
d'alternança i formació dual entre l'Ajuntament de Lleida i el centre integral
de FP ILERNA per al curs 2019-2020. Cicle formatiu grau superior
d'administració i finances.17.- Ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim
d'alternança i formació dual entre l'Ajuntament de Lleida i el centre integral
de FP ILERNA per al curs 2019-2020. Cicle formatiu grau superior de
desenvolupament d’aplicacions Web.18.- Ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim
d´alternança i formació dual entre l´Ajuntament de Lleida i el centre integral
de FP ILERNA per al curs 2019-2020. cicle formatiu grau mitjà de gestió
administrativa.-

Signat per:

En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)
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19.- Ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim
d´alternança i formació dual entre l´Ajuntament de Lleida i el col·legi
Episcopal mare de Deu de l´Acadèmia per al curs 2019-2020. Cicle
formatiu grau superior administració i finances.20.- Ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim
d´alternança i formació dual entre l´Ajuntament de Lleida i el col·legi
Episcopal mare de Deu de l´Acadèmia per al curs 2019-2020. Cicle
formatiu grau superior educació infantil.21.- Ratificació de la pròrroga del conveni de col·laboració en règim
d´alternança i formació dual entre l´Ajuntament de Lleida i l´Acadèmia
Martínez per al curs 2019-2020. Cicle formatiu grau superior educació
infantil.22.- Ratificació de l’addenda de pròrroga per al curs 2019-2020 del
conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el departament d’ensenyament i l’Ajuntament de
Lleida, per promoure, impulsar i desenvolupar, en règim d’alternança i amb
formació dual, determinats cicles formatius a diversos instituts de Lleida:
Caparrella, Torrevicens, Ronda.23.- Aprovació de la Declaració institucional contra la segregació escolar a
la ciutat de Lleida (Educació).-
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MOCIONS
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats
24.- Moció promoguda per la Secció Sindical de la Confederació General
del Treball (CGT) de l’Ajuntament de Lleida per a la paralització del Procés
d’Estabilitat a l’Ajuntament de Lleida.25.- Moció promoguda per l’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics de
Lleida en defensa dels serveis públics, contra la Llei Aragonés.Mocions dels grups municipals
26.- Moció del Grup Municipal del PP per a instar al Govern de la
Generalitat a destinar nous agents dels mossos a Lleida.27.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-AM, Comú de Lleida,
JxCat Lleida, PSC i PP, en suport a la Declaració d’emergència climàtica a
Lleida i adhesió a la vaga mundial pel clima i la setmana de mobilitzacions
(20-27set)
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En data:

(SIG) Jesús Gutiérrez Bustillo (Secretari General)
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28.- Moció conjunta dels grups municipals d’ERC-AM, Comú de Lleida,
JxCat Lleida, PSC i PP, en suport a la llei 24/2015 i contra el tall de
subministrament elèctric a les famílies amb deute, per part d’Endesa i
altres companyies.-

.-PRECS I PREGUNTES.-
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