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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 26 de març 
de 2021 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  30 de març de 2021, 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 de 
2020, 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.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de febrer 
de 2021.- 
 
2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple: el 
núm. 259 (Registrat al Share) i els que van del núm. 568 al núm. 1846, 
ambdós inclosos (Registrats en Anexa).- 
 
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 liquidació del pressupost de l’Ajuntament 2020 i dels 
seus Organismes Autònoms.- 
 
5.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses 
efectuades a l’any 2020 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida.-  
 
6.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses 
efectuades a l’any 2020 i anteriors de l’organisme autònom Institut municipal 
d’ocupació Salvador Seguí.-      
 
7.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de despeses 
efectuades a l’any 2020 i anteriors de l’organisme autònom de Turisme de 
Lleida.-  
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8.- Donar compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda d’acord amb 
l’ordre HAP/2015/2012, d’1 d’octubre.- 
 
9.- Bonificació ICIO Educació Generalitat de Catalunya (Escola d’adults).- 
 
10.- Bonificació ICIO Educació Generalitat de Catalunya (Ampliació escola 
Camps Elisis).- 
 
11.- Bonificació ICIO Agricultura Generalitat de Catalunya ( Agrònoms).-  
 
12.- Bonificació ICIO Diputació de Lleida.-  
 
13.- Bonificació ICIO 3 Lados SL.-  
 
14.- Aprovació Conveni de col·laboració per a la gestió cadastral.- 
 
15.- Resolució compatibilitat sol·licitada per R.C.M.R.-  
 
16.- Resolució compatibilitat sol·licitada per S.U.B.- 
 
17.- Aprovació inicial del Reglament del Consell de  Ciutat.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA I MOBILITAT  
 
18.- Aprovació provisional de la modificació del Pla especial urbanístic a la 
partida Pla de Monsó 29 de Lleida, promoguda per Ignasi Prat Sarri.-  
 
19.- Aprovació provisional de la modificació puntual del pla general 
d’ordenació urbana de Lleida per l’adaptació de l’article 220, referit a les 
explotacions ramaderes i a la normativa sectorial vigent, promoguda per 
l’Ajuntament de Lleida.- 
 
20.- Aprovació provisional del Pla de millora urbana d’ordenació de volums i 
composició de façanes del solar situat a l’avinguda de Blondel 94 i carrer 
Sant Antoni 33 per a un edifici comercial, oficines i habitatges, promogut per 
PROMOCIONS MAPAJOMO, SL.- 
 
21.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general 
d'ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació de sistema d'espais 
lliures, clau VJ, i sistema d'equipament comunitari, clau EC, en l'àmbit 
discontinu comprès entre els carrers Riu Ebre, Salvador Espriu i Riu Besós, 
i els carrers Esperança González, Abat Escarré, i Agustí Duran i Sanpere al 
barri de Cappont, promoguda per l’Ajuntament de Lleida.- 
 
22.- Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança del Paisatge de 
Lleida.- 
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23.- Aprovació de la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable i sòl 
urbanitzable no delimitat per usos i obres d’instal·lacions de parcs solars i 
fotovoltaics.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ I PROMOCIÓ 
DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
 
24.- Aprovació del text del Conveni de col·laboració entre l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida relatiu al servei 
d’assessorament sobre el deute hipotecari.-  
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ CULTURAL 
I DE JOVENTUT  
 
25.- Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Agència Catalana de la 
Joventut i l’Ajuntament de Lleida en el marc del Projecte Carnet Jove Local.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE DRETS DE LES 
PERSONES I RELACIÓ AMB LA COMUNITAT  
 
26.- Aprovació de l’atribució temporal de funcions de Coordinació tècnica del 
projecte Pla Municipal d’Acollida de Persones Temporeres per a l’any 2021.-  
 
27.- Aprovació de la modificació de la clàusula segona del conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i el Club Ciclista Terres de Lleida 
per a la cessió d’ús del Velòdrom municipal.-  
 
 
MOCIONS 
 
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats 
 
28.- Moció promoguda pel Grup feminista de Ponent, per garantir el dret a la 
interrupció voluntària de l’embaràs a la xarxa de serveis públics de salut de 
Catalunya.-  
 
29.- Moció promoguda per entitat Rebel·lió o extinció Lleida, per una 
moratòria del desplegament del 5G al municipi de Lleida.- 
 
 
Mocions dels grups municipals 
 
30.- Moció del Grup Municipal d’ERC-AM, per acordar l’adhesió a la 
sol·licitud de Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de 
Pensiones, de realització d’una auditoria dels Comptes de la Seguretat 
Social.-  
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31.- Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida, a favor de la diversitat de 
gènere i per la igualtat de drets de les persones trans.-  
 
32.- Moció del Grup Municipal del PSC de Lleida, per la continuïtat de les 
escoles bressol Germans Grimm i Vailet com a centres de la xarxa municipal 
d’escoles bressol.- 
 
 

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