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Us convoco a la sessió ordinària de Ple de l’Ajuntament de Lleida que tindrà lloc el 30 d’abril  
de 2021 a les 10.00 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 4 de maig 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. 
 
 
0.- Presa de possessió del regidor Sr. David Clemente Melé Garcés.-   
  
 

 
ORDRE DEL DIA  

 

 

 
1.- Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 26 de març 
de 2021.- 
 
2.- Donar compte dels Decrets dictats per l’Alcaldia des del darrer Ple, que 
van del núm. 1.847 al núm. 2.989, ambdós inclosos.- 
 
3.- Donar compte específic de decret al Ple.- 
 
4.- Designació dels representants de l’Ajuntament de Lleida en el Plenari i 
en la Comissió Executiva del Consorci Museu de Lleida, Diocesà i 
Comarcal.- 
 
5.- Canvi d’un representant del Grup municipal de JxCat Lleida en el Consell 
Rector de l’institut Municipal d’Ocupació “Salvador Seguí”.-  
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DEL 
GOVERN OBERT, ECONOMIA I  PARTICIPACIÓ 
 
6.- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament 2021 
(I).-  
 
7.- Expedient de modificació de crèdits de pressupost de Turisme 2021 (I).-  
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8.- Donar compte al Ple dels informes referents a l’acompliment de l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària d’acord amb la Llei orgànica 2/2012, de 27 
d’abril, i informació referent a la liquidació del pressupost 2020 a que fa 
referència l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre.- 
 
9.- Expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits (II) de despeses 
efectuades a l’any 2020 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida.- 
     
10.- Donant compte de la tramesa de dades al Ministeri d’Hisenda i Funció 
Pública d’acord amb l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, corresponent als 
pressupostos aprovats i els estats financers inicials corresponents a 
l’exercici econòmic de 2021.- 
 
11.- Donar compte de l’informe de control financer Ajuntament de Lleida, Pla 
anual de control financer 2020.-  
 
12.- Donant compte de l’informe resum de control intern 2020.- 
 
13.- Donant compte dels informes sobre resolució de discrepàncies i dels 
informes sobre resolució d’omissió de la funció interventora exercici 2020.-  
 
14.- Aprovació definitiva de la modificació de l’OF 2.11 i modificació puntual 
de l’OF 2.4.- 
 
15.- Aprovació de les Bases reguladores de les subvencions per a la 
promoció i dinamització de l’activitat comercial. - 
 
16.- Aprovació de la Suspensió parcial de l’aplicació de l’OOFF 2.9 i 3.1.- 
 
17.- Aprovació Conveni amb la Diputació de Lleida per a la campanya 
treballadors temporers 2021.-  
 
18.- Aprovació del Pla de Sanejament Financer.-  
 
19.- Resolució compatibilitat sol·licitada per J.F.S.- 
 
20.- Resolució compatibilitat sol·licitada per M.S.L.- 
 
21.- Resolució compatibilitat sol·licitada per J.B.P.- 
 
22.- Modificació pla estratègic subvencions 2021_2023.- 
 
23.- Aprovació de les bases per a la concessió d'ajuts per al foment de la 
participació comunitària i el voluntariat als barris de la ciutat de la regidoria 
de Participació Ciutadana.- 
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24.- Aprovació de la sol·licitud d’autorització a la Direcció General de Política 
Financera, Assegurances i Tresor, d’acord amb l’establert a l’Ordre 
ECF/138/2007, per incloure l’addenda d’opció de compra en el contracte de 
lloguer del local de Rambla Ferran 9, on hi ha les restes arqueològiques de 
les adoberies medievals, signat el 31 de març de 2021 entre l’empresa 
DIVARIAN PROPIEDAD,SAU amb CIF núm. A81036501 i l’Ajuntament de 
Lleida.-  
 
25.- Aprovació de la resolució, per mutu acord, del contracte de concessió 
administrativa sobre el domini públic d’uns terrenys al Turó de Gardeny per 
a la construcció d’un edifici (denominat INNOVA) en el Parc Científic i 
Tecnològic Agroalimentari de Lleida.- 
 
26.- Aprovació del Reglament Consell de la Ciutat.-  
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA PER LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA 
SEGURETAT I CIVISME 
 
27.- Aprovació definitiva del Document Únic de Protecció Civil Municipal 
(DUPROCIM.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE LA GESTIÓ 
URBANÍSTICA I MOBILITAT  
 
28.- Aprovació del text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Lleida, la Llar de Persones Sordes de Lleida i el Club Esportiu de Sords de 
Lleida, per a la cessió de l’ús d’un local situat al carrer Venus, núm. 12, 
baixos de Lleida.- 
 
29.- Aprovació provisional del Pla de millora urbana de cinc habitatges 
unifamiliars al carrer Baldomer Gili i Roig, promogut per Agrònoms Free, SL.- 
 
30.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla general 
d’ordenació urbana de Lleida per al canvi de qualificació de sistema 
d’equipament comunitari, clau EC, a sistema ferroviari, clau F, de part de la 
finca situada a la ctra. LL-11, núm. 54, al Pla de Vilanoveta, promoguda per 
l’Ajuntament de Lleida.- 
 
31.- Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla general d'ordenació 
urbana de Lleida pel canvi de categoria dins de la qualificació de sistema 
d'espais lliures, a parcs urbans, clau PU, del Parc del Bosquet de Palauet de 
la Bordeta de Lleida (art. 143.c PGOU), promoguda per l’Ajuntament de 
Lleida.- 
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32.- Aprovació de la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable i sòl 
urbanitzables no delimitat per usos i obres d’instal·lacions de parcs solars i 
fotovoltaics.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE GESTIÓ CULTURAL 
I DE JOVENTUT  
 
33.- Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts a projectes d’entitats 
culturals. L-8.1.- 
 
34.- Aprovació de les Bases per la concessió de subvencions destinades a 
projectes adreçats a consolidar el teixit associatiu juvenil. L-9.1.- 
 
35.- Aprovació de les  Bases per la concessió d’ajuts a la creació de 
cooperatives de treball impulsades per persones joves. L-9.2.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE LES POLÍTIQUES DE DRETS DE LES 
PERSONES I RELACIÓ AMB LA COMUNITAT  
 
36.- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts destinats a entitats 
socials per a la provisió de béns i serveis de primera necessitat.-  
 
37.- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts per a la promoció de 
projectes d’autogestió alimentària adreçats a persones i col·lectius en risc 
d’exclusió.- 
 
38.- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts destinats a projectes 
per a la promoció de la inclusió i innovació social.- 
 
39.- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts destinats a donar 
suport a les entitats de l’àmbit de Serveis Socials.- 
 
40.- Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts de transport adaptat 
a la ciutat de Lleida.- 
 
41.- Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts per al foment de les 
activitats de les associacions de familiars d’alumnes de la ciutat de Lleida(o 
Associacions de Pares i Mares – AMPAs).  (L10-1)  
 
42.- Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts a les entitats que 
treballen en el món de l’educació a la ciutat de Lleida (L10-2).-   
 
43.- Aprovació de les Bases per a la concessió d’ajuts per a subvencions 
destinades a potenciar l’escolaritat en educació infantil en zones amb dèficit 
d’oferta municipal. (L10-6).-   
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44.- Aprovació les Bases d’ajuts a projectes en favor de la igualtat de gènere 
i contra les violències masclistes.-   
 
45.- Aprovació de les Bases de la beca de recerca Cristina de Pizan.-   
 
46.- Aprovació de les Bases del Premi Mila de periodisme per a la igualtat 
de gènere a Lleida.-  
 
47.- Aprovació de les Bases de subvencions de la línia 10.3 d'ajuts a 
projectes de cooperació, acció humanitària i codesenvolupament 2021.-  
 
48.- Aprovació de les Bases  de subvencions  de la línia 10.4  d'ajuts a 
projectes d'educació per la transformació social, per al foment dels drets 
humans a la ciutat  i  la interculturalitat 2021.- 
 
49.- 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.- 
 
50.- A provació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts destinats 
a activitats d’entitats d’esports col·lectius – L12.1.- 
 
51.- Aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts destinats 
a activitats d’entitats d’esports individuals – L12.2.- 
 
 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE POLÍTIQUES DE GESTIÓ DE LA 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT   
 
52.- Aprovació del Text del Conveni de col·laboració entre el Ministerio de 
Consumo, l’Agencia Catalana de Consum, Organisme autònom adscrit a la 
Conselleria d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i 
l’Ajuntament de Lleida, per la constitució de la Junta Arbitral de Consum de 
l’Ajuntament de Lleida.- 
 
53.- Aprovació del text del Conveni Col·laboració entre les Associacions de 
Comerciants de la ciutat de Lleida i l’Ajuntament de Lleida per a la promoció 
de les actuacions en via publica encaminades al foment i a la recuperació 
del dinamisme comercia.- 
 
 
MOCIONS 
 
Mocions dels grups municipals 
 
54.- Moció del Grup Municipal de JxCat Lleida, de suport a l’amnistia.- 
 
55.- Moció del Grup Municipal d’ERC-AM, per reclamar mesures de 
prevenció, detecció i suport a la salut mental del jovent.-  
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56.- Moció del Grup Municipal del PSC per instar al govern de la Generalitat 
de Catalunya a la reducció de les llistes d’espera del sistema sanitari català.- 
 
57.- Moció del Grup Municipal de C’s,  de creació de vals de consum local.-  
 

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