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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 30 de juny 
de 2021 (en acabar la Junta General de l’EMU, que es farà a les 9.30 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  juliol de 2021 a la mateixa hora.  
 
Aquesta sessió es farà mixta, presencial i 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 les actes de la sessió ordinària del dia 28 de 
maig de 2021 i l’extraordinària del dia 11 de juny de 2021.- 
 
2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que 
van del núm. 4.006 al núm. 4950, ambdós inclosos.- 
 
3.- Donar compte específic de Decret al Ple.-  
 
4.- Canvi de representant del Grup Municipal de JxCAT LLEIDA en el 
Consell Escolar Municipal.-  
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL 
GOVERN OBERT, ECONOMIA I  PARTICIPACIÓ 
 
5.- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de 
Lleida 2021 (I). Informe donant compte de la inexistència de reclamacions i 
del caràcter definitiu de l’expedient.- 
 
6.- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de Turisme de Lleida 
2021 (I). Informe donant compte de la inexistència de reclamacions i del 
caràcter definitiu de l’expedient.-  
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7.- Informe donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’hisenda i 
funció pública corresponent al primer trimestre de 2021, d’acord amb l’ordre 
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, relatiu al pressupost de l’exercici 2021 i de 
seguiment del Pla d’ajust a que fa referència el Reial decret llei 4/2012 de 
24 de febrer.-  
 
8.- Donar compte dels informes de control financer CNC SA 2018 i 2019.-  
 
9.- Donar compte del Pla anual de Control Financer 2021.- 
 
10.- Expedients bonificacions IBI edificacions de naturalesa rústega.-  
 
11.- Modificació de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2021 (II).-  
 
12.- Aprovació Compte General 2020 Grup consolidat Ajuntament Lleida 
(Comissió Especial de Comptes).- 
 
13.- Aprovació inicial del Codi Ètic d’Exercici d’Activitats Públiques de 
l’Ajuntament de Lleida.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA 
SEGURETAT I CIVISME 
 
14.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Lleida i 
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Ciutat de Lleida.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA I MOBILITAT  
 
15.- Aprovació del text del conveni de cessió a precari de l’ús d’un solar situat 
a la Plaça del Dipòsit, 7-8-9 de Lleida, propietat de Inversiones Inmobiliarias 
Canvives, SA.- 
 
16.- Aprovació de l’Acta de data 21 de maig de 2021 de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals de Lleida i de Torrefarrera.- 
 
17.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbana de Lleida per regular les condicions d’implantació de plantes solars 
fotovoltaiques al terme municipal de Lleida (afecta els articles 127, 129, 216 
i 217).- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ I PROMOCIÓ 
DE L’HABITATGE I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 
 
18.- Aprovació de la iniciativa de renovació de la declaració del municipi de 
Lleida com àrea amb mercat d’habitatge tens.-  
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE DRETS DE LES 
PERSONES I RELACIÓ AMB LA COMUNITAT  
 
19.- Aprovació de la pròrroga per a l’any 2022 del conveni interadministratiu 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament de Lleida de 20 places de servei Centre de Dia 
per a Gent Gran depenent “Magraners” i 20 places de servei Centre de Dia 
per a Gent Gran depenent “Santa Clara”, a la localitat de Lleida.-  
 
20.- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts destinats a la promoció 
i protecció de la salut i a la sensibilització envers la Salut Pública.-  
 
 
MOCIONS 
 
Alcaldia – Mocions promogudes per entitats 
       
21.- Moció promoguda per  Rotary  Club  de  Lleida  per  la  ubicació  d’un  -
punt-  “Rotary  a Lleida”.-  
 
22.- Moció promoguda per PIMEC Lleida, en relació a la gestió dels fons 
europeus Next Generation EU.-  
 
Mocions dels grups municipals 
 
23.- Moció del Grup Municipal del PP, de rebuig a l’increment de la tarifa 
elèctrica .- 
 
24.- Moció del Grup Municipal de C’s, per l’impuls, millora i aprofitament del 
centre de piragüisme de Lleida Saül Craviotto .- 
 
25.- Moció del Grup Municipal del PSC, per la redacció del Pla de mobilitat 
urbana sostenible i l’adopció de mesures reals de pacificació.- 
 
26.- Moció del Grup Municipal d’ERC-AM, sobre les armes nuclears i de 
suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears.- 
 
 

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