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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 28 de maig 
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 1 de juny 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 30 d’abril de 
2021.- 
 
2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que 
van del núm. 2.990 al núm. 4.005, ambdós inclosos.- 
 
3.- Fixació de la data del Ple ordinari corresponent al mes de juny.-  
 
4.- Canvi d’un representant del Grup Municipal del PP en el Consell Rector 
de l’organisme autònom Institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí”.- 
 
5.- Canvi d’un representant del Grup Municipal de JxCat Lleida al Patronat 
de la Fundació Pública del Teatre de la Llotja.-  
 
6.- Presentació de la Memòria de la Sindicatura Municipal de Greuges de 
l’any 2020.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL 
GOVERN OBERT, ECONOMIA I  PARTICIPACIÓ 
 
7.- Donar compte dels estats d’execució dels pressupostos de l’Ajuntament, 
OOAA i empreses a 31/03/2021.- 
 
8.- Modificació de crèdits al pressupost de l’Institut Municipal d’Ocupació 
Salvador Seguí 2021 (I).- 
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9.- Resolució de compatibilitat sol·licitada per A.M.P.- 
 
10.- Resolució de compatibilitat sol·licitada per M.C.J.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA I MOBILITAT  
 
11.- Aprovació de la desafectació de l’ús i servei públic d’un vehicle 
municipal marca Ford Trànsit, matrícula L 5744 AC.- 
 
12.- Aprovació de la sol·licitud d'adhesió al Pacte nacional per a la Mobilitat 
Segura i Sostenible 2021-2030.- 
 
13.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal de l’Horta de Lleida.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ I PROMOCIÓ 
DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
 
14.- Aprovació del text del Conveni administratiu de col·laboració entre la 
Fundació Zoo Barcelona i l’Ajuntament de Lleida per a la realització de 
projectes d’educació ambiental i de protecció i conservació del medi natural.-  
 
15.- Aprovació inicial de la Modificació de l’ordenança reguladora de la 
neteja viària i de la gestió dels residus de Lleida.-  
 
 
MOCIONS 
 
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats 
 
16.- Moció promoguda pels sindicats CCOO Terres de Lleida i UGT Terres 
de Lleida, per a la internalització dels serveis públics d’aparcament regulat, 
dipòsit municipal de vehicles i grua municipal.- 
 
17.- Moció promoguda per la Plataforma en defensa de la residència de 
Pardinyes, per la  manteniment de la residència d’avis al barri de Pardinyes 
i la supressió del  projecte  de  construcció  d’un  alberg  al  barri  a  fi  de  
poder  estudiar  i negociar amb la ciutadania les necessitats assistencials de 
les persones sense sostre i temporers a la nostra ciutat.- 
 
Mocions dels grups municipals 
 
18.- Moció del Grup Municipal del Comú de Lleida, de suport a l’alliberament 
de les patents.-   
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19.- Moció del Grup Municipal d’ERC-AM, en defensa de la unitat de la 
llengua catalana.-  
 
20.- Moció del Grup Municipal del PP, per instar a l’adopció de mesures per 
la recuperació del centre històric de Lleida.-  
 
21.- Moció del Grup Municipal del PSC, per la dignificació dels mercats 
municipals de Lleida.-  
 
 

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