Relació d’acords de Ple dictats amb motiu de la COVID-19
DATA PLE

ACORD
ACORD 20

DESCRIPCIÓ
Aprovació de la suspensió provisional d'uns aspectes tècnics relatius als paravents de
l'ordenança del paisatge de Lleida, motivat per la crisi sanitària de la COVID.

30/12/2020

ACORD 23

Aprovació de la suspensió de l'aplicació parcial de l'Ordenança Fiscal 3.1 I 2.9.

ACORD 24

Declaració Institucional de la Comissió institucional Territorial de l'Horta en suport als

ORDINARI

productors i productores de l'Horta i de la plana de Lleida.

DATA PLE
30/10/2020

ACORD
ACORD 6

Donar compte i ratificació del conveni per a la concessió de subvencions en comerç i
serveis per a la compensació pèrdues COVID-19.

ACORD 13

Delegar al Sr. Alcalde l’aprovació i la signatura de conveni amb el Consell Comarcal del
Segrià per a la gestió de les ajudes de reactivació del comerç i de la restauració, així
com tots els actes de desenvolupament que se’n derivin del mateix per tal de donar
la màxima celeritat a tota la tramitació.

ACORD 17

Acceptar la delegació de la Consellera de Salut en l’Il·lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament
de Lleida de la competència sancionadora per la comissió de les infraccions lleus
previstes en el citat Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, sobre el règim sancionador en
matèria del COVID-19.

ACORD 28

Declaració institucional a favor de l'impuls i la promoció de les polítiques públiques
d'innovació.

ORDINARI

9/10/2020

EXTRAORDINARI
URGENT

DESCRIPCIÓ

DATA PLE

31/07/2020
ORDINARI

DATA PLE

ACORD

DESCRIPCIÓ

ACORD 10

Aprovació de la suspensió de l'aplicació de la secció 1a d'OOFF 3.1 Taxa per ocupació
de la via pública.

ACORD 11

Aprovació inicial de la modificació de l'OOFF 2.9 Taxa per mercats.

ACORD 24

Declaració institucional per a la creació de la Mesa Transversal per a la recuperació de
la ciutat.

ACORD

DESCRIPCIÓ

ACORD 14

Donar compte del Decret de l'alcaldia pel qual es determina la part de la quota no
meritada del preu públic de residus comercials dictat a l'empara del que disposa
l'article 2.2 de l'Ordenança Fiscal General.

ACORD 24

Aprovació del model d'annex a l'addenda de pròrroga per a l'any 2020 del Conveni de
col·laboració relatiu a l'oficina local d'habitatge, en relació amb la tramitació dels ajuts
per contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers
de l'habitatge habitual.

26/06/2020
ORDINARI

DATA PLE

29/05/2020

ACORD

DESCRIPCIÓ

ACORD 7

Modificació de l'Ordenança Fiscal 3.1 - Ocupació de via pública.

ACORD 12

Aprovació del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Lleida i l’Ajuntament de
Lleida, per les despeses socials derivades de la campanya de treballadors temporers
de la fruita 2020 a causa del COVID-19.

ACORD 18

Aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament i de les
bases reguladores per a la concessió d’ajuts empresarials COVID-19 de la ciutat de
Lleida any 2020.

ORDINARI

DATA PLE

30/04/2020

EXTRAORINARI

DATA PLE

ACORD

DESCRIPCIÓ

ACORDS 4, 5 i 6

Relatius, respectivament, a la modificació de crèdits al pressupost de l’Institut
Municipal “Salvador Seguí” 2020 (I), al pressupost de l’Ajuntament 2020 (II) i a la
modificació de l’ordenança fiscal 2.11 Taxa per serveis educatius, els qual acorden la
instrucció i la continuació de l’expedient, sense l’aplicació de la suspensió dels
terminis, establerta en la DA 3a del RD 463/2020.

ACORD 11

Donar compte de les mesures adoptades amb relació a la suspensió de diversos
contractes, a conseqüència de l’estat d’alarma declarat segons Real Decreto
463/2020, de 14 de març, modificat mitjançant Real Decreto 465/2020, de 17 de
març, pel qual es declara l’estat d’alarma per la gestió de situacions de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19, i ratificació dels Decrets-Alcaldia, en tot allò en què al
Ple li correspongui les funcions d’òrgan de contractació.

ACORD
ACORD 0

Relatiu a la realització de la sessió mitjançant sistemes electrònics (ETEAMS) de
conformitat amb l’habilitació que efectua la disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020, de 17 de març.

ACORD 19

Modificació Ordenança Fiscal 0.1 - Ordenança General de Gestió, Recaptació i
Inspecció.

ACORD 20

Expedient de no suspensió de terminis dels acords econòmics urgents.

31/03/2020

EXTRAORDINARI

DESCRIPCIÓ

