
Data document 25 de febrer de 2022

                                              CONVENIS AJUNTAMENT DE LLEIDA - ANY 2021
   (Informació detallada fins 31-12-2021)

Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni amb Neck Ibérica, SL per la

cessió a precari de l'ús d'un proindivís del
solar situat a la plaça dels Gramàtics, 5

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per a destinar-la a
espai públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb Quatre Pilans Lleida, SL per
la cessió a precari de l'ús dels solars
situats al carrer Tallada, 11 i 15

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de les finques per a destinar-les
a espai públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb CIX Immobiliària Urbana,
SLU per la cessió a precari de l'ús del
solar situat al carrer Pere de Cabrera, s/n

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb la Sra. Maria Dolors
Busquets Fauste per la cessió a precari de
l'ús del solar situat al carrer La Botera, 5

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb el Sr. Víctor Manuel Colomé
Farré i els hereus del Sr. Miquel Vall Cuní
per la cessió a precari de l'ús de part d'un
solar situat al carrer Corregidor Escofet,
19-33 cantonada amb Camí de Corbins,
28-34

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni amb la Sra. Maria Gutiérrez de la

Fuente per la cessió a precari de l'ús d'un
proindivís del solar situat al carrer
Cavallers, 68

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja del i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb els Srs. Ramon Jaime
Torrent i Ribes i José Antonio Torrent i
Ribes per la cessió a precari de l'ús dels
solars situats als carrers Cavallers, 50 i
Companyia, 15

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de les finques per destinar-les a
espai públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb la Real y Venerable
Congregación de Nuestra Señora de los
Dolores de Lleida per la cessió a precari
de l'ús del solar situat al carrer Cavallers,
28-30-32

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb el Sr. Enrique Tamarit
Clariana per la cessió a precari de l'ús
d'un proindivís del solar situat al carrer
Boters, 13A, cantonada travessera de la
Cotxera, 22

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb el Sr. Víctor Manuel Colomé
Farré i els hereus del Sr. Miquel Vall Cuní
per la cessió a precari de l'ús del solar
situat als carrers Ramon Argilés 4-6,
Anastasi Pinós 4-6 i Tarragona 52-56

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja  i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni amb Jomesa, SL per la cessió a
precari de l'ús del solar situat al carrer
Esperanza González, 6

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 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

                                       



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb UGT per a

l'aprovació del Pacte Social per Lleida
Aportació Ajuntament 

32.000,- €
L'objectiu es aconseguir una Lleida més
participativa, més solidària i una ciutat
millor per a tothom

Any 2021 amb possibles pròrrogues d'any en
any sempre que se subscrigui un nou conveni
però sense superar els 4 anys de mandat
municipal

2021 Conveni de col·laboració amb CCOO per a
l'aprovació del Pacte Social per Lleida

Aportació Ajuntament 
32.000,- €

L'objectiu es aconseguir una Lleida més
participativa, més solidària i una ciutat
millor per a tothom

Any 2021 amb possibles pròrrogues d'any en
any sempre que se subscrigui un nou conveni
però sense superar els 4 anys de mandat
municipal

2021 Conveni de col·laboració amb l'Amical de
Mauthausen i altres camps, i de totes les
víctimes del nazisme d'Espanya

Aportació Ajuntament   
2.976,- €

Fomentar la conservació i la sensibilització
de la Memòria Democràtica de la deportació
a partir del projecte Buchenwald-
Mauthausen

Des del moment de la signatura del conveni
fins el 31 de desembre de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals per a la mostra ANIMAC

Cada part assumirà els costos 
vinculats

Promocionar i difondre la cultura en el marc
de les activitats culturals que tindran lloc en
les edicions de 2021-2022

2 anys

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona "la Caixa"

L'Ajuntament aportarà els 
recursos humans i materials 

necessaris

Dur a terme les activitats d'àmbit cultural a
CaixaFòrum Lleida com l'ANIMAC 2021 i el
Dia Internacional de l'Animació 2021

Aquest conveni estarà vigent durant les dates
en les que tenen lloc les activitats
programades

2021 Conveni de col·laboració amb el Club
Esportiu Lleida Llista Blava

Aportació Ajuntament, 
91.102,- €

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

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Federació d'Associacions de Veïns de
Lleida i Província (FAVLL)

Aportació Ajuntament, 
35.000,- €

Establir un marc de col·laboració per
impulsar l'enfortiment organitzatiu i
estructural de la FAVLL

De l'1 de gener al 31 de desembre de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb l'Agència
de l'Habitatge de Catalunya relatiu al
servei d'assessorament sobre el deute
hipotecari

                                       

Prestar un servei d'atenció i assessorament
a les persones amb dificultats de pagament
davant entitats creditores dels préstecs
hipotecaris o de les rendes de lloguer dels
seus habitatges habituals i permanents

Des de la seva signatura i durant 4 anys

2021 Conveni de col·laboració amb el Centre
de Titelles de Lleida

Aportació Ajuntament 
45.486,- €

Regular i fixar les aportacions per contribuir
al finançament i suport tècnic de les
activitats desenvolupades pel Centre de
Titelles de Lleida

Fins a 31 de desembre de 2021



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb el Club

Ciclista Terres de Lleida
L'Ajuntament es farà càrrec 

de les despeses de 
manteniment i neteja

La cessió d'ús a precari del velòdrom
municipal situat al costat del Camp d'Esports
per al desenvolupament dels campionats
que organitzi el Club

4 anys amb possibilitat de 4 anys addicionals
de pròrrogues

2021 Conveni de col·laboració amb el
Departament d'Interior de la Generalitat
per a l'aplicació de mesures alternatives a
persones menors d'edat denunciades per
consum o tinença de drogues

                                       

Aconseguir que les persones menors d'edat
empadronades en aquest municipi
denunciades per consum o tinença de
drogues a la via pública puguin optar per
acollir-se a una mesura educativa com a
alternativa a la sanció administrativa

4 anys amb possibilitat de pròrrogues per un
període de fins a 4 anys addicionals

2021 Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Lleida per a les despeses
socials i sanitàries derivades de la
campanya de treballadors temporers per
la fruita 2021 a causa del COVID 19

Aportació Diputació, 
300.000,- € com a màxim

Disposar d'un espai degudament preparat i
equipat en el que poder acollir a
treballadors temporers de la campanya de la
fruita que resultin contagiats, presentin
símptomes o hagin estat en contacte amb
persones portadores del Covid 19 i hagin
d'aïllar-se

Des de la data de la signatura fins a 30 de
setembre de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Federació Catalana de Basquetbol

Aportació Ajuntament, 
30.000,- €

L'organització del campionat de bàsquet
d'Espanya de clubs de categoria cadet
femení

Del 18 al 24 de juny de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Barcelona Mobile World Capital
Foundation

                                       
Dur a terme el desenvolupament i execució
del projecte "Mobile Week Lleida 2021"

1 any des de la data de la signatura sense
possibilitat de pròrrogues

2021 Conveni amb Nuevo Alecrim, SL per la
cessió a precari de l'ús del solar situat al
carrer República del Paraguai, 23
cantonada Alcalde Costa, 39-41

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja i 
compensarà en un 25% 

l'Impost de Béns Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

1 any a partir de la signatura del conveni

2021 Conveni administratiu de col·laboració
amb la Fundació Zoo Barcelona per a la
realització de projectes d'educació
ambiental i de protecció i conservació del
medi natural

                                       

Desenvolupar material de difusió i
coneixement que ajudin a la ciutadania a
conèixer la diversitat d'espècies animals que
es poden trobar en els espais naturals de la
ciutat de Lleida

4 anys a partir de la data de la signatura



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació

bancària "La Caixa" per al
desenvolupament dels programes
Caixaproinfància i Cibercaixa

Les despeses que se'n derivin 
del funcionament dels locals, 

contractació de 
tècnics/ques...

Garantir l'atenció a la infància afectada per
una situació de pobresa i vulnerabilitat
social

Fins al 31 de desembre de 2022. Podrà ser
prorrogat per períodes d'1 any 

2021 Adhesió al nou conveni subscrit entre
l'Agència Estatal d'Administració
Tributària (AEAT) i la Federació Espanyola
de municipis i Províncies (FEMP)

                                       

Designació dels interlocutors únics en el
Conveni subscrit entre l'AEAT i la FEMP en
matèria d'intercanvi d'informació tributària i
col·laboració en la gestió recaptatòria amb
les entitats locals

4 anys des de la seva publicació al BOE

2021 Conveni de donació d'Albert Bayona
Fernández                                        

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

                                       

2021 Conveni de donació de Javier de Castro
Fresnadillo                                        

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

                                       

2021 Conveni marc amb el Col·legi Oficial de
Psicologia de Catalunya (COPC)

                                       

Treballar en la millora dels aspectes de salut
emocional i psicològica dels col·lectius més
vulnerables, ja que la pandèmia per la Covid-
19, ha comportat un
increment d'aquestes demandes

1 any des de la data de signatura amb
possibles pròrrogues fins un màxim de 4 anys

2021 Conveni de col·laboració amb la Creu
Roja Lleida per al desenvolupament del
Projecte d'ajuts a famílies "Respondre
Creu Roja Lleida 2021"

                                       

Reduir o pal·liar en la mesura del possible la
situació de precarietat econòmica
sobrevinguda o agreujada arran de la
pandèmia de la Covid-19 entre les famílies
amb infants i adolescents menors de 18 anys

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

2021 Conveni marc de col·laboració amb el
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, la Diputació de Lleida i
varis museus de la Xarxa Territorial Lleida-
Aran

La Generalitat i la Diputació 
aportaran els recursos 
econòmics necessaris

L'adhesió del Museu d'Art Jaume Morera a
la Xarxa Territorial de Museus de les Terres
de Lleida per tal de potenciar les funcions
pròpies d'aquest com a institució cultural
pública, impulsar la seva projecció social i
cultural i fer-lo sostenible en el context
econòmic actual

4 anys a partir de la data de la última
signatura amb possibilitat de pròrrogues.
Aquest conveni marc deixa sense efecte el
signat el 7 de maig de 2015 



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració d'agrupació

d'entitats, mesures urgents d'ocupació
pel tancament perimetral (MUTP)

                                       

Constituïr una agrupació d'entitats amb la
finalitat de poder presentar una sol·licitud
de subvenció i executar de manera conjunta
un projecte integrat en el marc de la
convocatòria 2021. Designar com a
representant de l'agrupació a l'entitat
Institut Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

Queda condicionada a la concessió de la
subvenció sol·licitada

2021 Conveni de col·laboració amb l'Agència
Catalana de la Joventut en el marc del
Projecte Carnet Jove Local

                                       
Promocionar el Carnet Jove per contribuir a
potenciar el seu desplegament en el territori
de Catalunya

Des de la data de la signatura fins a 31 de
desembre de 2021

2021 Conveni amb Grup Tàrrega Invercons, SL
per la cessió a precari de l'ús del solar
situat al carrer la Tallada, 13

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja del 
solar i compensarà en un 

25% l'Impost de Béns 
Immobles

Cessió d'ús de la finca per destinar-la a espai
públic

4 anys, prorrogables per 4 anys més

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat per cessió d'ús a precari del
local Calidoscopi situat a l'avinguda Pius
XII, s/n

                                       

Realitzar activitats educatives d'atenció a
infants, adolescents i joves

2 anys des de la data de la signatura
prorrogable per 2 anys més

2021 Conveni de col·laboració amb l'Ens Públic
Empresarial Local (EPEL) Fira de Teatre al
carrer de Tàrrega per la dinamització del
mercat escènic

Aportar els recursos tècnics 
necessaris per dur a terme 

els espectacles

Participar en el Circuit Nòmada de l'edició
especial de FiraTàrrega 2020, programant
tres companyies del Circuit dins l'oferta
cultural de l'any 2021

Des de la seva signatura i fins a 31 de
desembre de 2021

2021 Conveni de donació de Nicolás Martínez
Andrea                                        

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

                                       

2021 Conveni de col·laboració amb la Llar de
Persones Sordes de Lleida i el Club
Esportiu de Sords de Lleida, per a la
cessió d'ús d'un local situat al Carrer
Venus, 12

Les entitats cessionàries es 
faran càrrec de les despeses 

de manteniment

És objecte de cessió d'ús a precari per part
de l'Ajuntament a favor de les entitats
cessionàries com a seu de les dues entitats

4 anys des de la data de signatura



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb la

Federació Catalana de Piragüisme
Aportació Ajuntament,      

5.250,-€
Organització de la 7a. edició de la Jornada
de promoció del piragüisme Lleidatà
(Descens Popular del Segre)

Fins a la finalització de l'edició

2021 Conveni amb el Banc Farmacèutic per a la
implantació del projecte "Fons social de
medicaments" (FSM)

Aportació Ajuntament 
24.000,-€

Fer un abordatge integral de la pobresa
farmacèutica per tal d'arribar al màxim de
persones que per manca de recursos
econòmics no poden adquirir els
medicaments i no poden complir amb el
tractament que se'ls ha prescrit

Fins a 31 de desembre de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
d'Amics de la Gent Gran

Aportació Ajuntament      
2.000,-€

Millorar la qualitat de vida de les persones
grans lluitant contra les situacions de
soledat no volguda

Fins a 31 de desembre de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Prosec-Promotora Social per al Servei
d'Intervenció Socioeducativa en famílies
amb infants i adolescents en situació de
risc

Aportació Ajuntament, 
14.187,- €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Lleida per a l'impuls de les
polítiques d'igualtat de gènere,
feminismes i LGTBIQ+ a Lleida

La Diputació de Lleida 
subvencionarà l'Ajuntament 

de Lleida amb 66.000,- €

Impulsar els serveis al moviment associatiu
de les dones, la sensibilització a la ciutadania
envers la igualtat de gènere i la no tolerància 
a les violències masclistes, el foment de la
coeducació i el suport al col·lectiu LGTBIQ+

Des de la seva signatura i fins el 31 de
desembre de 2021. Es podrà prorrogar
mitjançant addendes d'any en any fins un
total de 4 anys

2021 Conveni de cessió en règim de comodat
de part del llegat de Joan Oró

L'Ajuntament de Lleida es 
compromet a subscriure una 
pòlissa d'assegurança amb les 

condicions que determinin 
els cedents i n'assumirà les 

despeses del trasllat

Acceptar els objectes cedits en règim de
comodat del llegat de Joan Oró i dipositar-
los al Museu de l'Aigua de Lleida

5 anys prorrogables tàcitament de manera
anual

2021 Acord de col·laboració amb la Fundació
Verge Blanca                                        

Projectes adreçats a la població infantil i
juvenil i llurs famílies en situació de
vulnerabilitat social

1 any a partir de la data de signatura, amb
renovacions automàtiques anuals fins un
màxim de 3 renovacions



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de donació de la família Abad

Roses                                        
Acceptar a títol gratuït les obres artístiques
 de la Sra. Maria Lluïsa Abad Roses i destinar-
les al Museu d'Art Jaume Morera

                                       

2021 Conveni marc de col·laboració amb el
Centre Acadèmia Martínez

L'Ajuntament haurà de 
disposar d'una pòlissa 

d'assegurança de 
responsabilitat patrimonial i 

civil per als seus empleats

Desenvolupar en règim d'alternança i amb
formació dual el cicle formatiu de grau
superior d'Educació Infantil a l'Acadèmia
Martínez de Lleida

Des de la seva signatura i fins a 31 d'agost de
2023

2021 Conveni marc de col·laboració amb el
Col·legi Episcopal de Lleida

L'Ajuntament haurà de 
disposar d'una pòlissa 

d'assegurança de 
responsabilitat patrimonial i 

civil per als seus empleats

Desenvolupar en règim d'alternança i amb
formació dual el cicle formatiu de grau
superior d'Educació Infantil i el cicle
formatiu de grau superior d'Administració i
Finances al centre educatiu Col·legi
Episcopal de Lleida

De l'1 de setembre de 2021 fins a l'1 de
setembre de 2023

2021 Conveni marc de col·laboració amb el
Centre integral d'FP Ilerna Lleida

L'Ajuntament haurà de 
disposar d'una pòlissa 

d'assegurança de 
responsabilitat patrimonial i 

civil per als seus empleats

Desenvolupar en règim d'alternança i amb
formació dual el cicle formatiu de grau mitjà
i superiors de Gestió Administrativa,
Administració i Finances i Desenvolupament
d'Aplicacions Web al centre educatiu Ilerna
de Lleida

De l'1 de setembre de 2021 fins a 31 d'agost
de 2023

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Banc d'Aliments de les comarques de
Lleida

Aportació Ajuntament 
20.000,-€

Gestionar el punt municipal de distribució
d'aliments i repartiment a domicili a la ciutat
de Lleida

Des de la seva signatura i fins a 31 de
desembre de 2021

2021 Conveni de col·laboració amb els
Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida per al
Servei d'Intervenció Socioeducatiu en
famílies amb infants i adolescents en
situació de risc

Aportació Ajuntament,      
9.049,- €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat-Fundació Privada per al
Servei d'Intervenció socioeducatiu en
famílies amb infants i adolescents en
situació de risc

Aportació Ajuntament,      
7.230,- €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 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 econòmic al Servei
d'acompanyament per tal que aquest dugui
a terme una atenció educativa adreçada als
adolescents i les seves famílies i facilitar així
la seva inclusió i integració socio educativa

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Universitat de Lleida

La Universitat transferirà a 
l'Ajuntament de Lleida 

34.433,75 €

Incorporar a la Universitat de Lleida a
jornada parcial diferents mestres de les
EEBB Municipals

Des de la data de signatura amb efectes de
l'inici del curs 2021-2022 i fins l'acabament
del curs 2023-2024

2021 Conveni de col·laboració amb el Ministeri
de Consum, l'Agència Catalana de
Consum, organisme autònom adscrit a la
conselleria d'Empresa i Coneixement de
la Generalitat de Catalunya

                                       

La constitució de la Junta Arbitral de
Consum de l'Ajuntament de Lleida, a fi i
efecte de donar-hi continuïtat

4 anys prorrogables per 4 anys més
addicionals mitjançant addendes

2021 Conveni de col·laboració per al suport a
les accions de cooperació i solidaritat de
la Universitat de Lleida 2021

L'Ajuntament de Lleida 
subvencionarà a la 

Universitat de Lleida,      
8.000,- €

Consolidar el treball conjunt en matèria de
cooperació al desenvolupament entre
l'Ajuntament de Lleida i la Universitat de
Lleida amb el propòsit fonamental de
contribuir a bastir una societat més justa i
equitativa

Any 2021

2021 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,
fomentant alhora el coneixement de la
causa sahrauí i l'intercanvi entre ambdós
cultures

Del maig de 2021 al maig de 2022

2021 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

Any 2021

2021 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 dels
Serveis Socials Bàsics Municipals de Lleida

Des de la signatura i fins a 31 de desembre de
2021



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb Salesians

Sant Jordi-Pes-Lleida pel servei
d'intervenció socioeducativa "Centre
Obert Trampolí"

Aportació Ajuntament, 
44.920,30 €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb Salesians
Sant Jordi-Pes-Lleida pel servei
d'intervenció socioeducatiu "Centre
Obert El Mercat"

Aportació Ajuntament, 
69.246,20 €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Champagnat-Fundació Privada pel servei
d'intervenció socioeducatiu "Centre
Obert Calidoscopi"

Aportació Ajuntament, 
47.905,60 €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb ESCLAT
Associació Solidaritat i Servei Santa
Teresina pel servei d'intervenció
socioeducatiu "Centre Obert Pare Palau"

Aportació Ajuntament, 
61.113,60 €

Donar suport econòmic al Servei
d'Intervenció per tal que aquest doni
resposta a les necessitats dels infants i
famílies en situació de vulnerabilitat

Any 2021

2021 Conveni amb la Universitat de Lleida per
a que la Biblioteca-Fonoteca de l'Auditori
Municipal Enric Granados formi part del
catàleg de la biblioteca de la UdL ( El 
present conveni substitueix el signat entre la
Universitat i l'Ajuntament el 9-11-2017 )

Aportació Ajuntament, 
2.758,32 € l'any

Regular la incorporació de registres
bibliogràfics de la Biblioteca-Fonoteca de
l'Auditori Enric Granados amb la finalitat de
que formin part del catàleg de la Biblioteca
de la UdL

A partir de la data de la signatura i durant 4
anys, prorrogable 4 anys més

2021 Conveni de col·laboració amb l'empresa
Suggeriments, SCP, per a l'atorgament
d'una llicència d'ús                                        

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 data de la seva signatura fins a 31
de desembre de 2021

2021 Conveni de cessió en règim de comodat
d'una obra de Jan Monclús propietat de
l'Ajuntament de Torrelameu

L'Ajuntament de Lleida es 
farà càrrec de les despeses 

de conservació i si s'escau de 
restauració

Acceptar l'obra "Jan Monclús. The Cross,
2021. Oli sobre lli, 130 x 110 cm. i integrar-la
a les col·leccions del Museu d'Art Jaume
Morera de Lleida

5 anys prorrogables tàcitament per períodes
de idèntic termini



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb el Consorci

Transversal Xarxa d'Activitats Culturals
per la participació al projecte;
Cat.Teatres

Aportació Ajuntament,      
3.700,- €

Participar al projecte Cat.Teatres per tal que
el Teatre Municipal de l'Escorxador pugui
gaudir de les gires i projectes artístics que
puguin sorgir de la coordinació impulsada
pel projecte

Des de la seva signatura i fins a 31 de
desembre de 2022 amb possibilitat de
pròrrogues de 2 anys més

2021 Conveni de col·laboració amb el Centre
Integral d'FP Ilerna                                        

El desenvolupament de la 12a edició del
Som Cinema-Visual Art, Festival de
l'Audiovisual Català de Lleida

Des de la seva signatura i serà vigent durant 1
any natural amb possibilitat de pròrrogues de
manera automàtica

2021 Conveni de col·laboració amb el Consorci
Localret i els Ajuntaments de Tarragona,
Esplugues de Llobregat i Sant Feliu de
Llobregat

El Consorci Localret aportarà 
8,640,-€ anuals a 

l'Ajuntament de Lleida

Construir un grup de treball en l'àmbit de les
ciutats digitals 

1 any prorrogable de manera expressa per 1
any més

2021 Conveni marc de cooperació directa amb
l'Associació Alpicat solidari

Aportació Ajuntament,      
3.500,- €

Desenvolupament del projecte "Joves
Solidaris 2021"

Del mes de setembre de 2021 al 30 de
setembre de 2022

2021 Conveni amb INVERSIONES
INMOBILIARIAS CANVIVES, SA per la
cessió a precari de l'ús d'un solar situat a
la Plaça del Dipòsit, 7, 8 i 9

La Corporació es farà càrrec 
de les despeses de 

manteniment i neteja del 
solar i compensarà en un 

25% l'Impost de Béns 
Immobles

Cessió d'ús les finques per destinar-les a
espai públic

1 any a partir de la signatura amb possibilitat
de pròrrogues anuals fins un màxim de 3 anys

2021 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 2021

2021 Conveni resolutiu pluriennal amb el
Departament de Drets Socials, el
Departament d'Empresa i Treball, el
Departament de Salut i el Departament
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat atorgarà una 
subvenció a l'Ajuntament de 

Lleida de 4.000.000 €

La construcció i posada en funcionament en
el solar municipal del carrer Josep Pallach, 2,
de la ciutat, un edifici modular residencial
per a emergències COVID i altres necessitats
d'allotjament temporal públic que doni
cobertura principalment a les persones
temporeres a l'estiu durant la campanya
agrària i a les persones sense llar durant
l'hivern, així com per atendre qualsevol
emergència de la ciutat que provoqui el
desallotjament de llars i requereixi d'un
allotjament d'emergència

Des de la seva signatura i fins a 31 de
desembre de 2022



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb el Ministeri

d'Educació i Formació Professional per al
desenvolupament del programa de
formació oberta denominat "Aula
Mentor"

                                       

Oferir formació cultural i difusió de les
tecnologies de la informació i la comunicació
a persones en especial aquelles les quals es
troben allunyades dels grans nuclis urbans

4 anys prorrogables 4 anys més

2021 Conveni de col·laboració amb l'Associació
de Voluntaris de Protecció Civil de la
Ciutat de Lleida

Aportació Ajuntament, 2.000,- 
€ i també es farà càrrec de 
les despeses generades de 

llum, telèfon, neteja, 
assegurança i manteniment

Establir i concretar la col·laboració en
matèria de voluntariat de protecció
civil. Cedir en precari l'ús de determinats
espais i materials 

1 any des de la seva signatura prorrogable de
forma expressa fins a un màxim de quatre
anys

2021 Conveni de col·laboració amb la
Federació d'Associacions de Veïns de
Lleida i Província (FAVLL)

Aportació Ajuntament,      
7.040,- €

Impulsar l'enfortiment del teixit associatiu
de la ciutat i la dinamització mitjançant
activitats de les entitats veïnals de la ciutat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Federación de Casas y Centros
Regionales  de la província de Lleida

Aportació Ajuntament,      
1.497,- €

La coordinació d'activitats en general, i
especialment, l'espectacle de poemes
musicals 2021, concert poètic-musical de les
autonomies amb motiu del 275è aniversari
del naixement de Goya

Any 2021

2021 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

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de
Barcelona

L'Ajuntament aportarà els 
recursos humans i materials 

necessaris i gestionarà i 
assumirà la part econòmica 

que s'esdevingui

Dur a terme les activitats d'àmbit cultural a
CaixaFòrum Lleida com l'ANIMAC 2022,
Mostra Internacional de Cinema d'Animació
de Catalunya i el Dia de l'Animació 2022

Any 2022



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb el Servei

Català de la Salut per a l'habilitació dels
espais adequats a la ciutat de Lleida per a
l'execució de la campanya de vacunació
destinada al control de la Covid-19 en el
marc del sistema públic de salut de
Catalunya

L'Ajuntament es farà càrrec 
de les despeses d'aigua, llum, 
neteja i del manteniment de 

material fins un màxim de 
36,652,41 € i CatSalut es 

compromet a fer-li un 
reintegrament pel mateix 

import.

Destinar el Pavelló Onze de Setembre a
disposició del Sistema públic de salut de
Catalunya per tal d'executar la campanya de
vacunació contra la Covid-19, impulsada pel
Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya

Del 15 de febrer al 30 de novembre de 2021,
poden ser extingit de manera unilateral en
funció de l'evolució de les necessitats de
vacunació

2021 Conveni de col·laboració amb la
Diputació de Lleida i la Fundació Privada
Futbol Club Barcelona 

Aportació Diputació,   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 setembre de 2021 fins el dia 30 de juny
de 2022. Es poden acordar pròrrogues

2021 Conveni de donació de Carles Porta
Garcia                                        

Acceptar la donació formalitzada de les
obres del Sr. Carles Porta i destinar-les al
Museu d'Art Jaume Morera

                                       

2021 Conveni de col·laboració amb la
Parròquia de Santa Maria Magdalena del
Bisbat de Lleida

L'Ajuntament de Lleida es 
farà càrrec de les despeses 

de neteja dels espais objecte 
del conveni

La cessió d'ús compartit de dos despatxos,
una sala mitjana 20m2 i una altra de 90m2,
moblats, en disposició per compartir-ne el
seu ús a la planta baixa de la parròquia, del
carrer Ramon Llull, 10

3 anys a partir de la data de signatura. Es
poden acordar pròrrogues de fins a 3 anys
addicionals

2021 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 Ap! Lleida, per tal
de donar visibilitat a la vàlua de la dona en
els diferents àmbits socials que promou
aquesta entitat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb l'Associació
Empresa Familiar, per a la divulgació de la 
importància de l'empresa familiar i 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 2021

2021 Conveni de col·laboració amb PIMEC
Micro, Petita i Mitjana Empresa de
Catalunya

Aportació Ajuntament,      
6.000,- €

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

Any 2021



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues
2021 Conveni de col·laboració amb

Organitzacions Empresarials de Lleida
(OELL)

Aportació Ajuntament,      
8.000,- €

La realització d'un estudi sobre les dones i la
seva ocupabilitat a Lleida i el pla de suport
associat

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la
Federació Catalana del 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 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Banc de Recursos, per a la sensibilització
cap a la ciutadania del consum racional,
la reutilització i l'enfortiment de les
xarxes solidàries

Aportació Ajuntament,      
3.000,- € a banda de la cessió 

gratuïta i sense cap 
contraprestació de diferents 

materials

Col·laborar amb diferents objectes i
materials en desús dels diferents
departaments de l'Ajuntament amb la
finalitat de què puguin condicionar-se i
donar-se a entitats que els hi puguin donar
una altra vida útil, fomentant la
sostenibilitat i/o el reciclatge

1 any a partir de la seva signatura

2021 Conveni de col·laboració amb la Creu
Roja i la Fundació Bancària "La Caixa" per
al desplegament del programa "Sempre
Acompanyats"

                                       

L'objectiu es donar suport a la gent gran
reduint el fenomen de la soledat no volguda
i l'aïllament en persones grans

4 anys amb possibilitat de pròrrogues per
períodes anuals fins a un màxim de 2 anys
addicionals

2021 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 del futbol sala,
basquetbol i gimnàstica rítmica, fent l'ús
més adequat i escaient de les instal·lacions
del pavelló Martín Cano

Any 2021

2021 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

Any 2021

2021 Conveni de col·laboració amb la Fundació
Pública Teatre de la Llotja per a la gestió
de la "Factoria dels Reixos"

L'Ajuntament destinarà 
50.000,- € per fer front a les 

despeses d'organització i 
conceptualització artística.

La gestió conjunta de la "Factoria dels
Reixos".

Des de la data de la signatura i fins a 31 de
gener de 2022

2021 Conveni marc de col·laboració amb
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament
d'Educació

                                       

Desenvolupar en règim d'alternança i amb
formació dual diversos cicles formatius de
grau superior, a centres de la seva titularitat

De l'1 de setembre de 2021 al 31 de juliol de
2023 amb possibilitat de pròrrogues de fins a
quatre anys addicionals més

2021


