
Data document 23 de desembre de 2021
                                                      CONVENIS AJUNTAMENT DE LLEIDA - ANY 2020

Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb el Força

Lleida Club Esportiu
Aportació Ajuntament, 

180.000,- € anuals 
Atorgar una subvenció anual sempre i quan
el primer equip del Força Lleida Club
Esportiu es mantingui en la Lliga ADECCO
ORO

Anys 2020, 2021, 2022 i 2023

2020 Conveni de col·laboració amb el
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies en matèria d'activitats cíviques i
comunitàries

                                       

Coordinar la programació de les activitats de
caràcter cívic i comunitari que les dues
administracions realitzen en els seus
equipaments

Fins a 31 de desembre de 2020

2020 Conveni de donació de Ramón Boldú
Salvadó                                        

Acceptar la donació de les obres i destinar-
les al fons del Museu d'Art Jaume Morera                                        

2020 Document de formalització de la
col·laboració amb la Fundació Jericó

L'Ajuntament es farà càrrec 
dels recursos humans 
necessaris, així com la 

vigilància de l'espai 
mitjançant una empresa de 

seguretat

Formalitzar la cessió d'ús per part de la
Fundació Jericó del local polivalent situat al
carrer del Palau, per a l'habilitació de places
de refugi d'emergència en el marc del
projecte iglú 2019-2020

5 mesos, entre l'1 de novembre de 2019 i el
31 de març de 2020

2020 Conveni de col·laboració en matèria
tributària amb l'Agència Tributària de
Catalunya. (Signat el 13 de març de
2020)

                                       

La implantació d'una Finestra única per a
l'intercanvi d'informació tributària entre les
dos administracions amb la finalitat de
detectar incompliments de les obligacions
fiscals

4 anys, prorrogable 4 anys més

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Amics dels animals del Segrià

                                       

Aconseguir augmentar les adopcions dels
animals que hi ha al Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia de Lleida (CAAC
Lleida), per tal que els animals estiguin el
mínim temps possible al centre d'acolliment
d'animals abandonats i rescatats per
l'Ajuntament

Anual, amb possibilitat de pròrrogues anuals
fins a un màxim de quatre



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb la

Asociación para el Apadrinamiento y
Tutela de Animales Ancianos de Perreras
y Refugios: "Proteger Los Inocentes"

                                       

Aconseguir augmentar les adopcions dels
animals que hi ha al Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia de Lleida (CAAC
Lleida), per tal que els animals estiguin el
mínim temps possible al centre d'acolliment
d'animals abandonats i rescatats per
l'Ajuntament

Anual, amb possibilitat de pròrrogues anuals
fins a un màxim de quatre

2020 Conveni de col·laboració amb la
protectora Lydia Argilés per cedir en
adopció animals del Centre d'Adopció
d'Animals de Companyia de Lleida (CAAC
Lleida)

                                       

Aconseguir augmentar les adopcions dels
animals que hi ha al Centre d'Acollida
d'Animals de Companyia de Lleida (CAAC
Lleida), per tal que els animals estiguin el
mínim temps possible al centre d'acolliment
d'animals abandonats i rescatats per
l'Ajuntament

Anual, amb possibilitat de pròrrogues anuals
fins un màxim de quatre

2020 Conveni marc amb el Servei Català de
Trànsit referit a la col·laboració per a la
redacció d'un pla local de seguretat viària
per a l'Ajuntament de Lleida

                                       

Redactar un pla local de seguretat viària
(PLSV) per tal de reduir la sinistralitat a la
xarxa viària urbana de Lleida

A partir del dia de la signatura i amb una
durada de 4 anys

2020 Conveni de col·laboració amb el Casal
Amics de Cuba

                                       

Cessió gratuïta de 20 vehicles fora d'ús del
dipòsit municipal, per al rescat de peces que
es destinaran a la reparació i recanvi en
vehicles de diferents províncies cubanes

Fins al moment de l'entrega de les peces

2020 Conveni de col·laboració entre l'Institut
Municipal d'Ocupació Salvador Seguí i la
Fundació de Càritas Diocesana de Lleida,
Fundació Jaume Rubió i Rubió

                                       

Atendre persones en diferents programes
d'ocupació i fer-ne un seguiment dels
usuaris que hi assisteixin

Fins a 31 de desembre de 2020, aquest
termini es renovarà per períodes anuals

2020 Protocol de col·laboració entre l'Institut
Municipal d'Ocupació Salvador Seguí i la
Federació d'Hostaleria de Lleida

                                       

Treballar conjuntament en cursos de
formació i projectes d'ocupació que
incloguin cursos i activitats relacionats amb
el sector de l'hostaleria

1 any, prorrogable fins a 4 anys addicionals



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni marc de col·laboració amb la

Universitat de Lleida
La UdL aportarà a l'IMO 

31.500,-€ any 
L'Ajuntament de Lleida a través de l'Institut
Municipal d'Ocupació Salvador Seguí i la UdL
aportaran personal tècnic per al
manteniment de l'equipament i per realitzar
les tasques de coordinació i seguiment diari

1 any amb possibilitat de pròrrogues

2020 Conveni de col·laboració amb el Club
Esportiu Lleida Llista Blava

L'Ajuntament aportarà, 
91.102,- € 

Donar a conèixer als infants i joves de la
ciutat l'esport d'hoquei patins

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Lleida per a les despeses
socials derivades de la campanya de
treballadors temporers per la fruita 2020
a causa del COVID-19

Aportació Diputació a 
l'Ajuntament, 300.000,- € 

Fer front a les despeses d'assistència social
derivades de la campanya de treballadors
temporers de la fruita que puguin resultar
afectats per la situació del COVID-19 i que
requereixen atencions socials i sanitàries
específiques

Des de la data de la signatura fins a 30 de
setembre de 2020

2020 Conveni marc de cooperació directa amb
l'Associació Alpicat solidari

Aportació Ajuntament,      
3.500,- € 

Desenvolupament del projecte "Joves
Solidaris 20"

Del mes de setembre de 2020 al 30 de
setembre de 2021

2020 Conveni amb la Coordinadora d'ONGD i
altres Moviments Solidaris de Lleida

Aportació Ajuntament, 
10.000,- €

Impulsar els espais de coordinació i
participació del teixit solidari

Fins a 31 de desembre de 2020

2020 Conveni marc de cooperació directa amb
l'Associació d'Amics del Sàhara de les
Terres de Ponent

Aportació Ajuntament, 
12.000,- €

Potenciar la participació de diferents
col·lectius locals en el desenvolupament de
diferents accions per donar a conèixer la
situació de les persones refugiades i
fomentar l'intercanvi entre ambdós cultures

Fins al maig del 2021

2020 Conveni marc de col·laboració amb la
Universitat de Lleida per a l'Observatori
de la Infància i l'Adolescència de la ciutat
de Lleida

L'Ajuntament assumirà les 
despeses derivades del 

funcionament de 
l'Observatori

Millorar la qualitat de vida de la població
infantil, les polítiques que afecten a la
infància, l'adolescència i les famílies i,
avançar en la recerca aplicada a aquesta
millora

Fins a 31 de desembre de 2023

2020 Conveni de col·laboració amb la
Universitat de Lleida per a l'impuls de les
tasques dutes a terme per la Càtedra
Màrius Torres

Aportació Ajuntament,      
5.000,- € 

Promocionar el patrimoni literari català, per
tal d'afavorir-ne l'accés als ciutadans de
Lleida i del país i de difondre'l arreu del
territori

Any 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació

Banda Simfònica Unió Musical de Lleida
L'Ajuntament es farà càrrec 

de les despeses de 
manteniment del local

Regular i fixar l'ús de l'espai de l'edifici de
l'Auditori

Fins a 31 de desembre de 2020, prorrogable
un any més

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Col·lectiu Free't, Soundpainting

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment del local

Regular i fixar l'ús de l'espai de l'edifici de
l'Auditori i el Teatre Escorxador

Fins a 31 de desembre de 2020, prorrogable
un any més

2020 Conveni de col·laboració amb el Cor de
Cambra de l'Auditori Enric Granados

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment del local

Regular i fixar l'ús de l'espai de l'edifici de
l'Auditori

Fins a 31 de desembre de 2020, prorrogable
un any més

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
LleidArt Ensemble

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses del 

manteniment del local

Regular i fixar l'ús de l'espai de l'edifici de
l'Auditori

Fins a 31 de desembre de 2020, prorrogable
un any més

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Veus.kat

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment del local

Regular i fixar l'ús de l'espai de l'edifici de
l'Auditori

Fins a 31 de desembre de 2020, prorrogable
un any més

2020 Conveni de col·laboració amb la
demarcació de Lleida del Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya per testejar el
sistema d'Informe d'Idoneïtat Tècnica en
els expedients de llicències urbanístiques
i comunicacions prèvies d'obres

                                       

Té com a finalitat aportar elements
objectius per a poder efectuar la valoració
de l'eficàcia de l'establiment de l'Informe
d'Idoneïtat Tècnica que es preveu implantar
amb la vigència de l'Ordenança reguladora
de l'atorgament de llicències urbanístiques i
comunicacions prèvies d'obres, i així mateix
valorar una futura delegació en el COAC les
tasques d'assessorament i la documentació
a presentar

Des del moment de la signatura i durant dos
mesos o fins que entri en vigor la nova
Ordenança reguladora

2020 Conveni de col·laboració amb el Centre
de Titelles de Lleida

Aportació Ajuntament, 
25.486,- € 

Contribuir al finançament i suport tècnic de
les activitats desenvolupades pel Centre de
Titelles de Lleida

Des de la data de la signatura fins a 31 de
desembre de 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni únic amb l'Agència Tributària de

Catalunya en matèria tributària. (Aquest 
Conveni de col·laboració substitueix i, per
tant, deixa sense efectes el Conveni de
col·laboració en matèria tributària amb
l’Agència Tributària de Catalunya signat
el 13 de març de 2020)

Les parts acorden 
l’establiment d’un règim 

econòmic amb la finalitat de 
rescabalar-se els costos què 

puguin incórrer per a la 
realització d’algunes de les 

actuacions que preveu 
aquest Conveni

Incrementar l’eficàcia i l’eficiència de la
gestió pública en l’aplicació dels tributs,
facilitar l’ús conjunt de mitjans i serveis
públics, i millorar la qualitat dels diversos
serveis tributaris que es presten a la
ciutadania

Des de l’endemà de la seva signatura, sense
que es pugui superar el termini de 4 anys des
de la subscripció

2020 Conveni de col·laboració amb el Cor de
Cambra de l'Auditori Enric Granados

Aportació Ajuntament,      
5.000,- €

Contribuir al desenvolupament i promoció
de la música a nivell professional a la ciutat
de Lleida

Des de la data de la signatura fins a 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Federació de Colles de L'Aplec del Cargol

Aportació Ajuntament, 
45.000,- €

Contribuir al finançament i suport tècnic de
les activitats desenvolupades per FECOLL

Des de la data de la signatura fins al 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de cessió en règim de comodat
de les obres d'Antoni Abad Gil

L'Ajuntament assumirà les 
despeses que se'n derivin

Acceptar la donació de les obres
relacionades i destinar-les al Museu d'Art
Jaume Morera

Dos anys, prorrogables tàcitament de manera
anual

2020 Conveni de col·laboració amb les
seccions sindicals d'UGT, CSIF i CCOO

Aportació Ajuntament, 
27.000,- €

Cogestió de la formació continuada, any
2020

Des de la data de la signatura fins a 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de donació d'obres del Sr.
Miguel Gallardo Paredes                                        

Acceptar la donació de les obres
relacionades i destinar-les al Museu d'Art
Jaume Morera

                                       

2020 Conveni marc de col·laboració amb la
Diputació de Lleida per a l'impuls del
sector agroalimentari a través del
finançament de la rehabilitació de l'antic
edifici de Capitania del Parc Científic i
Tecnològic Agroalimentari de Lleida per a
la creació d'un Agrolivinglab

La Diputació aportarà a 
l'Ajuntament, 150.000,- €

Convertir l'antic edifici de Capitania en un
Agrolivinglab i garantir l’ampliació dels
espais oferts a les empreses i fins i tot ubicar-
ne de noves

Fins a 30 de desembre de 2021 amb
possibilitat de pròrrogues



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni amb FCC AQUALIA en matèria de

pobresa energètica
La dotació anual del Fons de 
solidaritat és de 100.000,- €, 
dels quals 75.000,- € aniran a 

càrrec de FCC AQUALIA i 
25.000,- €  de l'Ajuntament 

de Lleida

Garantir el subministrament bàsic d'aigua i
clavegueram a les persones en situació de
vulnerabilitat i/o risc d'exclusió residencial
en cumpliment de l'art. 6.1 de la Llei
24/2015, de 29 de juliol

1 any des de la seva signatura amb possibilitat
de pròrrogues anuals fins un màxim de quatre

2020 Conveni de col·laboració amb la Banda
Municipal de Lleida

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment

Regular i fixar l'ús d'espais de l'edifici de
l'Auditori

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb el Cercle
de Belles Arts

Aportació global Ajuntament, 
31.648,- €. L'aportació 
màxima anual serà de      

7.912,- €

Fixar les aportacions de l'Ajuntament com a
col·laboració en la financiació de les obres
de remodelació de la seu social del Cercle

De l'1 de gener de 2020 al 31 de desembre de
2023

2020 Conveni de col·laboració amb el Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya de la
demarcació de Lleida i el Col·legi
d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i
Enginyers de l'Edificació de Lleida

                                       

Realitzar les tasques d'inspecció i
l'elaboració dels corresponents informes de
la Inspecció Tècnica dels edificis d'habitatges
de la ciutat de Lleida

2 anys des de l'endemà de la seva signatura

2020 Conveni de col·laboració amb l'Institut
Joan Oró i el CECELL (Centre d'Esports del
Camp Escolar de Lleida)

Aportació Ajuntament, 
15.000.- € 

Potenciar i fomentar l'esport del voleibol
femení, fent l'ús més adequat i escaient de
les instal·lacions del pavelló de l'Institut Joan
Oró de Lleida, que li han estat cedides

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Coral
Shalom

Aportació Ajuntament, 
10.000,- € 

Contribuir al finançament i suport tècnic de
les activitats desenvolupades per la Coral

Des de la data de la signatura fins a 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Privada Julià Carbonell

Aportació Ajuntament, 
140.000,- € 

Regular i fixar les aportacions que efectuarà
l’Ajuntament de Lleida per tal de dur a
terme els objectius de la Fundació

Any 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de donació d'Antoni Pinent

Carrasco
                                       

Acceptar a títol gratuït les obres artístiques
del Sr. Antoni Pinent i destinar-les al Museu
d'Art Jaume Morera

                                       

2020 Conveni de donació d'Armengol
Francisco Tolsà Badia                                        

Acceptar a títol gratuït les obres artístiques
del Sr. Armengol i destinar-les a l'arxiu
municipal de Lleida

                                       

2020 Conveni de donació de Santi Giró Gili
                                       

Acceptar a títol gratuït les obres artístiques
del Sr. Santi Giró i destinar-les al Museu
d'Art Jaume Morera

                                       

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Dancescape Events

Aportació Ajuntament,      
3.000,- € 

Contribuir al finançament i suport tècnic de
les activitats promogudes per Dancescape

Des de la data de la seva signatura fins a 31
de desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb el Consell
Comarcal del Segrià per a la concessió de
subvencions en l'àmbit del comerç i dels
serveis per a la compensació de pèrdues
econòmiques com a conseqüència de la
COVID-19

Aportació del Consell 
Comarcal del Segrià, 

3.452.000,- €

Establir els termes de la col·laboració amb el
Consell Comarcal del Segrià, per a la gestió
de les subvencions en l’àmbit del comerç i
dels serveis als municipis de Lleida, Alcarràs,
Soses, Seròs, Aitona, la Granja d’Escarp i
Torres de Segre

Des del moment de la seva signatura fins a 31
de març de 2021

2020 Conveni amb l'Empresa Municipal
d'Urbanisme per a la gestió d'habitacions
i espais comuns en habitatges destinats a
atendre situacions d'urgència
habitacional

L'Ajuntament pagarà a l'EMU 
30,- € per habitació i per dia

Establir un marc de col·laboració per a la
gestió dels habitatges destinats a situacions
d’urgència habitacional. L'EMU facilitarà
l’accés a un habitatge públic a aquelles
persones o unitats de convivència del
municipi de Lleida amb necessitat d’atenció
especial

4 anys a partir de la data de la última
signatura electrònica



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb el

departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i
l'entitat COAC Lleida (Col·legi Oficial
d'Arquitectes de Catalunya, demarcació
de Lleida) per a desenvolupar el
programa Magnet. Aliances per a l'èxit
educatiu

                                       

El desenvolupament d’un projecte MAGNET
a l’escola Camps Elisis de Lleida amb
l’objectiu de millorar l’èxit acadèmic dels
alumnes

Aquest conveni serà vigent des de la data de
la seva signatura i produirà efectes des del 15
de gener 2019 i fins a 30 de juny de 2022, del
curs escolar 2021-2022, sempre que el
conveni marc sigui vigent

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat-Fundació Privada, per al
Servei d'acompanyament socioeducatiu
per adolescents en situació de risc

Aportació Ajuntament,      
2.242,- € 

Donar suport i l'impuls al Servei
d'acompanyament socioeducatiu per
adolescents en situació de risc

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Prosec-Promotora Social per al Servei
d'Intervenció en famílies amb infants i
adolescents en situació de risc

Aportació Ajuntament, 
14.187,- € 

Donar suport i impuls al Servei d'Intervenció
en famílies amb infants i adolescents en
situació de risc

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat-Fundació Privada per al
Servei d'Intervenció en famílies amb
infants i adolescents en situació de risc

Aportació Ajuntament,      
7.230,- € 

Donar suport i l'impuls al Servei
d'Intervenció en famílies amb infants i
adolescents en situació de risc

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb els
Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida per al
Servei d'Intervenció en famílies amb
infants i adolescents en situació de risc

Aportació Ajuntament,      
9.049,- €

Donar suport i impuls al Servei d'Intervenció
de famílies amb infants i adolescents en
situació de risc

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Sant Ignasi de Loiola

Aportació Ajuntament, 
8.410,26 € 

Establir les clàusules per a la prestació del
servei d'aliments "La Botigueta" a persones
en situació de vulnerabilitat derivades des
dels Serveis Socials Bàsics Municipals de
Lleida

Fins a 31 de desembre de 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb la

Federació Provincial d'Empresaris de
Comerç de Lleida (FECOM)

Aportació Ajuntament,      
4.000,- €

Promoure el desenvolupament del pla per a
la innovació i competitivitat de l'empresa
comercial "Som Empresa, Som Comerç",
dins l'àmbit de Lleida ciutat per a l'any 2020

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb PIMEC
Comerç Lleida, Petita i mitjana empresa
de Catalunya

Aportació Ajuntament,      
6.000,- €

Regular la col·laboració per a l'execució del
Projecte Pla d'integració i professionalització
del comerç de Lleida

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Federació Catalana de Voluntariat Social

Aportació Ajuntament,      
5.000,- € 

Fomentar el voluntariat a la ciutat, enfortir
el sector i dotar de les eines i els marcs
necessaris per a la promoció, la consolidació
i la protecció

Any 2020

2020 Conveni amb la Diputació de Lleida per al
foment de la solidaritat i la cooperació
internacional a Lleida

La Diputació subvencionarà 
l'Ajuntament de Lleida amb 

25.000,- € 

Fomentar i estimular la cooperació i la
solidaritat internacional arreu del territori
de la demarcació lleidatana oferint una
finestra única per a l’execució i seguiment
de propostes vinculades al
desenvolupament de projectes de
cooperació en diferents indrets

Des de la seva signatura fins al 31 d'agost de
2021

2020 Conveni de col·laboració amb
l'Ajuntament d'Artesa de Lleida

                                       

L’Ajuntament d’Artesa de Lleida cedeix l’ús
del seu poliesportiu municipal al Club patins
de la Bordeta durant la temporada esportiva
2020-2021 tots els dilluns de 16:30 a 20:30h

Del 15 d’octubre de 2020 al 30 de juny de
2021.

2020 Conveni de col·laboració amb el Sícoris
Club pel foment de les seccions
esportives del club

Aportació Ajuntament, 
12.000,- €

Potenciar i fomentar l'esport de futbol sala,
basquetbol i gimnàstica rítmica, fent l'ús
més adequat i escaient de les instal·lacions
del pavelló Martín Cano

Any 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni amb l'empresa Inter-Oxi, SL,

relatiu a la gestió de l'aprofitament de la
via pública mitjançant la instal·lació de
contenidors d'obra

L'empresa ha de presentar 
un aval de 3.000,- € 

L'empresa presentarà a l'Ajuntament una
previsió d'instal·lació de contenidors d'obra
durant l'any. En base a aquesta previsió es
practicarà la liquidació aplicant les tarifes de
l'ordenança vigent

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració per al suport a
les accions de cooperació i solidaritat de
la Universitat de Lleida 2020

Aportació Ajuntament,      
8.000,- €

Establir un marc de col·laboració amb la
Universitat de Lleida a la fi de consolidar el
treball conjunt en matèria de cooperació al
desenvolupament a través de la Unitat de
Desenvolupament i Cooperació, amb el
propòsit fonamental de contribuir a bastir
una societat més justa i equitativa

Any 2020

2020 Conveni per a la subvenció d'accions en
forma de quantitats fixes úniques de la
Comissió Europea

Aportació Unió Europea, 
29.070,- €

Acceptar la subvenció i dur a terme les
activitats al Centre d'Informació de Europe
Direct Espanya

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat - Fundació Privada pel
Centre Obert Calidoscopi

Aportació Ajuntament, 
47.905,60 € 

Donar suport al Servei d'Intervenció
Socioeducatiu d'atenció a l'adolescència i
família

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb els
Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida pel Centre
Obert El Mercat

Aportació Ajuntament, 
69.246,20 € 

Donar suport al Servei d'Intervenció
Socioeducatiu d'atenció a l'adolescència i
família; Centre Obert el Mercat

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb els
Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida pel Centre
Obert Trampolí

Aportació Ajuntament, 
44.920,30 € 

Donar suport al servei d'Intervenció
Socioeducatiu d'atenció a l'adolescència i
famílies en situació de risc

Any 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Acord de col·laboració amb la Barcelona

Time Use Initiative for a Healthy Society
per a l'organització del pacte del temps a
Lleida

Aportació Ajuntament any 
2020: 2.000,- € i per a l'any 

2021: 15.303,- € 

El Pacte del Temps ha de permetre avançar
cap a la reforma horària i una nova cultura
del temps amb la voluntat de seguir
treballant per canviar la vida de la
ciutadania millorant-la amb hàbits més
saludables

Des de la seva signatura fins al desembre
2021

2020 Conveni de col·laboració amb ESCLAT
Associació Solidaritat i Servei Santa
Teresina pel Centre Obert Pare Palau

Aportació Ajuntament, 
61.113,60 €

Donar suport al Servei d'Intervenció
Socioeducatiu d'atenció a la infància i
família; Centre Obert Pare Palau

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb el Consorci
de Comerç, Artesania i Moda de
Catalunya per al finançament del
projecte urbanístic de millora del mercat
de venda no sedentària de Camp
d'Esports

Aportació Consorci,     
10.000,- € 

Donar suport econòmic a l'Ajuntament pel
finançament de les obres de millora del
mercat de venda no sedentària del Camp
d'Esports

Des de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Jove Orquestra de Ponent

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment

Regular i fixar l'ús d'espais de l'edifici de
l'Auditori

Des de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Càtedra
de Desenvolupament d'Organitzacions i
Territoris Saludables (DOTS) de la
Universitat de Lleida pel que fa al
tractament de dades del model Planet
Youth a la ciutat de Lleida

                                       

Realitzar una enquesta sobre la vida i
condicions de la joventut de la ciutat en
relació als seus hàbits de salut i benestar.
Posteriorment la realització d’un anàlisi en
profunditat dels resultats obtinguts i poder
fer una comparativa amb d’altres ciutats de
Catalunya

4 anys

2020 Conveni de col·laboració educativa amb
la Universitat de Lleida per a la realització
de pràctiques acadèmiques externes

                                       

Dur a terme conjuntament la formació
pràctica externa de l’estudiantat en el camp
de qualsevol ensenyament impartit per la
UdL

4 anys



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb l'empresa

Suggeriments, SCP, per a la utilització de
la llicència d’ús de la marca “Som
Cinema”

                                       

Atorgar a l'Ajuntament, amb caràcter
exclusiu, la Llicència d'Ús de la Marca
registrada SOM CINEMA Mostra de Cinema
Català, propietat de l'empresa Suggeriments
SCP

Des de la seva signatura fins a 31 de
desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb el
Departament d'Interior de la Generalitat
de Catalunya per a l'adhesió de
l'Ajuntament a la Xarxa de
Radiocomunicacions d'Emergències i
Seguretat de Catalunya (RESCAT)

L'Ajuntament assumirà els 
costos derivats de 

l'adquisició dels terminals i 
accessoris Rescat que 

necessiti i contractar el seu 
manteniment

Regular les condicions d'adhesió de
l'Ajuntament a la xarxa

4 anys, prorrogable 4 anys més

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Empresa Familiar, per a la consolidació
de la Càtedra d'Empresa Familiar de la
Universitat de Lleida

Aportació Ajuntament,    
4.000,- €

Regular la col·laboració econòmica entre
l’Ajuntament i l’Associació

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb l'Associació
AP Lleida, per la consolidació del teixit
empresarial femení de les terres de
Lleida

Aportació Ajuntament,    
4.000.- € 

Regular la col·laboració econòmica entre
l’Ajuntament i l’Associació

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Fundación Banco Santander

Aportació Fundació,    
10.000,- € 

La realització del projecte educatiu "Los más
pequeños visitan La Panera", amb la finalitat
d'establir estratègies educatives vinculades
amb l'art contemporani

Del 12 d'octubre de 2020 a l'1 de juliol de
2021

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat per a la cessió d'ús d'un
local

                                       

La cessió d'ús a precari, a la Fundació
Champagnat, del local municipal situat al
carrer Lluís Millet, 34, baixos, per a la
ubicació del projecte "Trampolí" destinat a
oferir recursos formatius i
d'acompanyament psicològic a menors
estrangers no acompanyats

Fins al 14 de gener de 2021. Es podrá establir
una pròrroga fins al 14 de gener de 2022



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació

Lleida 21
Aportació Ajuntament, 8.400,- 

€ a més de les aportacions 
econòmiques que s’aprovin 
anualment en el moment de 
la confecció del pressupost 

de l’Ajuntament

Per tal de realitzar diversos projectes
relacionats amb la sostenibilitat, l’educació,
la sensibilització i la comunicació ambiental,
es posa a disposició 20 m2 d’espais de la
planta baixa de l’edifici Pal·les situat a la
Plaça Paeria, 11 i 75 m2 del Centre
d’Interpretació de la Mitjana, situat al Parc
de la Mitjana de Lleida, s/n

4 anys

2020 Conveni de col·laboració amb PIMEC
Micro, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya

Aportació Ajuntament,    
7.500,- €

L'execució del projecte Pla de suport i
desenvolupament empresarial de les PIMES
i autònoms de Lleida

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Federació d'Associacions de Veïns de
Lleida i província (FAVLL)

Aportació Ajuntament,    
27.500,- € 

Aprovar l’atorgament d'una subvenció
nominativa per a la despesa d’una auxiliar
administrativa

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Federació d'Associacions de Veïns de
Lleida (FAVLL), per la recuperació de la
xarxa solidària de Lleida

Aportació Ajuntament,    
24.000,- €

Fomentar el voluntariat, enfortir el sector i
dotar de les eines i els marcs necessaris per
a la promoció, la consolidació i la protecció
del voluntariat, així com el
desenvolupament de l’acció voluntària dins
el marc de la llei

De l'1 de desembre de 2020 a l'1 de
desembre de 2021

2020 Conveni de col·laboració amb la
Federació d'Associacions de Veïns de
Lleida i província (FAVLL)

Aportació Ajuntament,    
9.540,- € 

La realització de l'activitat "Projectes
d'iniciativa social per fomentar
l'associacionisme, la participació i
convivència"

Any 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la
Federación de Casas y Centros Regionales
de la província de Lleida

Aportació Ajuntament,    
1.497,- € 

La realització de l'activitat "Concert de
nadales amb exposició temàtica de societat
amb valors"

Any 2020



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb l’Agència

de l’Habitatge de Catalunya per al foment 
de la conservació, manteniment i
rehabilitació dels edificis d’habitatges
mitjançant la inspecció tècnica

                                       

Accedir a la plataforma informàtica de
gestió ITES (Inspecció Tècnica d'Edificis) per
tal de fer un seguiment de la qualitat del
parc dels edificis de Lleida

4 anys a partir del dia de la signatura

2020 Acord de col·laboració amb RENFE
VIAJEROS SOCIEDAD MERCANTIL
ESTATAL, S.A.

Renfe ofereix un 35% de 
descompte als assistents i 
expositors als congressos i 

convencions

Promocionar conjuntament els serveis de
transport en ferrocarril de Renfe i la ciutat
de Lleida i la seva àrea com a destí turístic i
de negocis

Fins a 31 de desembre de 2020

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona

Habilitar crèdit suficient per 
fer front a les despeses que 

puguin derivar-se fins un 
màxim 3.000,- € 

Dur a terme les activitats d'àmbit cultural a
CaixaFòrum Lleida com l'ANIMAC, Mostra
Internacional de Cinema d'Animació de
Catalunya i el Dia Internacional del Cinema
d'Animació

Estarà vigent durant les dates en les que
tenen lloc les activitats previstes

2020 Conveni de col·laboració amb la Fundació
bancària "La Caixa"

L'Ajuntament destinarà 
íntegrament l'import de 

l'aportació econòmica de la 
Fundació (29.000,- €) a la 
realització del projecte. 

També ha d'aportar tots els 
recursos humans i materials 

necessaris

La realització del projecte "Ciberaula mòbil
en temps de Covid"

Des de la data de la seva signatura fins a 30
de juny de 2021

2020 Conveni de col·laboració amb l’Agència
Catalana de l’aigua per la redacció del
projecte constructiu de l’estació
depuradora d’aigües residuals de l'EMD
de Raimat

L'Ajuntament assumirà les 
despeses que se'n derivin i 

l'ACA finançarà 31.000,- € per 
a la redacció del projecte 

constructiu

La determinació de les condicions en què es
durà a terme el finançament dels treballs
per a la redacció del projecte constructiu
«Sanejament i depuració de Raïmat»,
actuació que ve recollida en el vigent Pla
Hidrològic de Demarcació Hidrogràfica de
l'Ebre

Des de la data de la seva signatura i tindrà
una vigència de 4 anys



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2020 Conveni de col·laboració amb l’Agència

Catalana de l’aigua per la redacció del
projecte constructiu de l’estació
depuradora d’aigües residuals de l'EMD
de Sucs i Suquets

L'Ajuntament assumirà les 
despeses que se'n derivin i 

l'ACA finançarà 31.000,- € per 
a la redacció del projecte 

constructiu

La determinació de les condicions en què es
durà a terme el finançament dels treballs
per a la redacció del projecte constructiu
«Sanejament i depuració de Sucs i Suquets»,
actuació que ve recollida en el vigent Pla
Hidrològic de Demarcació Hidrogràfica de
l'Ebre

Des de la data de la seva signatura i tindrà
una vigència de 4 anys

2020 Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Lleida i la Fundació Privada
Futbol Club Barcelona per la
implementació del projecte FutbolNet a
la ciutat de Lleida

La Diputació farà una 
aportació de  20.000,- €. 

L'Ajuntament facilitarà l'ús 
d'un equip esportiu adient

El desenvolupament del projecte FutbolNet
a la ciutat de Lleida

De l'1 de setembre de 2020 al 30 de juny de
2021. Es poden acordar pròrrogues

2020 Conveni de col·laboració entre els socis
del Projecte EFA 218/16 TTFS relatiu a la
promoció conjunta d'un nou producte
turístic d'itineraris fluvials

                                       

Coordinar la participació conjunta i
coordinada de les parts en accions de
col·laboració tècnica en actuacions de
restauració ecològica fluvial, promoció
turística i desplegament de la nova oferta
turística

Des de l'any 2020 al 2024


