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L’Excm. Ajuntament Ple en la sessió que es va dur a terme el dia 31 de març de
2020, adoptà entre altres l’acord següent:

20.-EXPEDIENT NO SUSPENSIÓ TERMINIS ACORDS ECONÒMICS
URGENTS
El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’ alarma per a
la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada por el COVID-19, en la seva
redacció donada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març, que el modifica,
estableix en el punt 3 de la Disposició Addicional 3a que l’òrgan competent podrà
acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació e instrucció
estrictament necessàries per evitar prejudicis greus en els drets o interessos dels
interessats en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat a
que no es suspengui el termini.
Així mateix, en el punt 4 de la mateixa disposició addicional estableix que les entitats
del sector públic podran acordar motivadament la continuació d’aquells procediments
administratius que siguin indispensables per a la protecció de l’interès general o pel
funcionament bàsic dels serveis.
Atès que cas de suspendre la tramitació dels expedients derivats de la liquidació del
pressupost de 2019 que possibilitin el reconeixement i sanejament de les obligacions
derivades del 2019 al pressupost 2020 es provocaran problemes de liquiditat a
empreses i professionals que estan prestant serveis bàsics, fet que agreujarà la
situació derivada de la suspensió dels contractes que fixa el RD 463/2020. Aquest
mateix fet es produirà si no es poden tramitar les operacions de crèdit de
l’Ajuntament de Lleida i Mercolleida i la modificació de l’addenda amb Edullesa,
respecte de les obligacions d’aquesta societat envers els seus creditors.
En el cas de l’operació de refinançament de l’endeutament de l’Empresa Municipal
d’Urbanisme als fets descrits en el paràgraf anterior, s’agreujarà amb el fet d’haver
de fer front a unes despeses financeres superiors, que posaran en perill el Pla de
Sanejament Financer de l’empresa.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Polítiques de Gestió del Govern
Obert, Economia i Participació,
S’ACORDA:
Primer.- Acordar la instrucció i la continuació dels expedients que es detallen a
continuació, sense l’aplicació de la suspensió dels terminis establerta en la DA 3a
del RD 463/2020, als efectes de no causar perjudicis als proveïdors i prestadors de
serveis bàsics de l’Ajuntament de Lleida i les seves entitats dependents o
vinculades:
- Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de l’Ajuntament de Lleida
2020 (I), que inclou l’expedient de concertació d’una operació de crèdit pel
finançament d’inversions.
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Expedient de modificacions de crèdits al pressupost de Turisme de Lleida
2020 (I).
Expedients de modificació de les ordenances fiscals.
Expedient de reconeixement de crèdits de despeses efectuades a l’exercici
2019 i anteriors de l’Ajuntament de Lleida.
Expedient d’aprovació del Pla Econòmic Financer i actualització dels plans
econòmics vigents.
Expedient de crèdit a llarg termini de Mercolleida.
Expedient d’addenda al conveni d’Edullesa.
Expedient d’aprovació del Plecs del contracte de suport, col·laboració i
assistència tècnica a l’Ajuntament de Lleida en matèria d’inspecció tributària
ordinària.
Expedient d’aprovació dels Plecs del contracte del servei de socorrisme a les
7 piscines municipals descobertes a la ciutat de Lleida 2020-2022.
Expedient de refinançament de l’Empresa Municipal d’Urbanisme i del Pla de
Sanejament Financer 2020-2023.

Segon.- Sol·licitar a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor
del Departament de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya que tramiti els expedients que es relacionen a continuació en els terminis
més breus possibles, als efectes d’evitar prejudicis greus en els drets i interessos
dels proveïdors de l’Ajuntament de Lleida i de l’Empresa Municipal d’Urbanisme,
donant la conformitat a la no suspensió dels terminis prevista en el RD 463/2020:
- Expedient d’autorització del Pla Econòmic Financer 2020-2021 de
l’Ajuntament de Lleida.
- Expedient d’actualització del Pla de Sanejament Financer 2020 de
l’Ajuntament de Lleida.
- Expedient d’autorització d’una operació d’endeutament per import de
2.207.350,53 € per finançar inversions iniciades en exercici anterior i no
coberta per altres fonts de finançament.
- Expedient d’autorització a l’Empresa Municipal d’Urbanisme per concertar
una operació de refinançament de 42.478.821,74 €.
- Expedient d’autorització del Pla de Sanejament Financer 2020-2023 de
l’Empresa Municipal d’Urbanisme.
El que li comunico pel seu coneixement i efectes.
EL SECRETARI GENERAL
P.D. LA RESPONSABLE ADMINISTRATIVA
DE CONTRACTACIÓ
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