
CONVENIS AJUNTAMENT DE LLEIDA - ANY 2019

(Actualitzat a data 30-01-2020)

Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni amb el Programa SEFED 

Fundació Inform/ Institut Municipal 

d'Ocupació

Aportació Fundació Inform, 

117.218,88 €

L'IMO executarà el programa SEFED aplicant 

correctament la metodologia i pedagogia

Del 17 de desembre de 2018 fins al 30 d'abril 

de 2020

2019 Conveni de col·laboració entre Mobile 

World Capital Foundation en el marc de 

l'esdeveniment "Mobile Week Lleida 

2019"

                                       Millorar la qualitat de vida de les persones 

mitjançant la transformació digital de 

l'economia i la societat

Fins al 28 de febrer de 2019

2019 Conveni de donació d'obra del Sr. Albert 

Bayona Fernández

                                       Acceptar la donació de les obres 

relacionades i destinar-les al Museu d'Art 

Jaume Morera

                                       

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Corporació Catalana de Mitjans 

Audiovisuals per a la coorganització de 

la Festa dels Súpers ON TOUR al Pavelló 

Barris Nord

                                       Organització de la Festa dels Súpers On Tour 

a Lleida

Durant el dia 10 de febrer de 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundación Banco Santander

   Aportació Fundació, 

10.000,- €

Realització del projecte educatiu "Los más 

pequeños visitan la Panera"

Any 2019

2019 Addenda al Conveni de col·laboració 

entre la Diputació de Lleida i Estació 

Duanera Lleidatana, SA (EDULLESA)

Aportació Ajuntament, 

30.000,- € anuals

Millorar la infraestructura i adaptar-la al 

marc normatiu establert al CAU (Codi 

Duaner de la Unió Europea) i als 

requeriments exigits per altres organismes

4 anys

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Pública Teatre de la LLotja i la 

Fundació Bancària Ibercaja

     Aportació Ibercaja,    

9.500,- €

Promocionar les arts escèniques, la música i 

els festivals audiovisuals a la ciutat de Lleida

1 any a partir de la signatura del Conveni

2019 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

Any 2019



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Bancària Caixa d'Estalvis i 

Pensions de Barcelona "LA CAIXA" per al 

projecte del programa de gent gran als 

casals de gent gran

L'Ajuntament assumirà el 

cost de manteniment dels 

centres

Impulsar un estil de vida actiu per contribuir 

al benestar de la gent gran i prevenir 

situacions no desitjades

Des de l'1 gener de 2019 fins al 31 desembre 

de 2020

2019 Conveni de col·laboració amb l'Agència 

de l'Habitatge de Catalunya, relatiu al 

programa de mediació per al lloguer 

social

Aportació Agència de 

l'Habitatge, 66.200,- €

Impulsar els programes de mediació 

d'habitatges per al lloguer social, per mitjà 

de la borsa de mediació de Lleida

Fins el 31 de desembre de 2019, pot ser 

prorrogat fins a un màxim de 4 anys

2019 Conveni de col·laboració i d'encàrrec de 

gestions entre l'Agència de l'Habitatge 

de Catalunya, relatiu a l'oficina local 

d'habitatge

Aportació Inicial de l'Agència 

de l'Habitatge, 72.187,- € fins 

a un màxim de 96.249,- €

Facilitar a la ciutadania la proximitat de les 

gestions i serveis relatius a l'habitatge

Fins el 31 de desembre de 2019, pot ser 

prorrogat fins a un màxim de 4 anys

2019 Conveni de col·laboració amb el Centro 

Latinoamericano de Lleida

Aportació Ajuntament, 

65.349,50 €

Organització de la 25a. edició de la Mostra 

de Cinema Llatinoamericà de Catalunya

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Venerable Congregación de Nuestra 

Señora de los Dolores

Aportació Ajuntament, 

10.000,- €

Contribuir al finançament del crèdit 

formalitzat amb l'entitat financera

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 Conveni de col·laboració amb el Club 

Esportiu Speed Republik

Aportació Ajuntament, 

50.000,- €

Organització de la 62a. volta ciclista a la 

província de Lleida

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Jaume Rubió i Rubió

                                       Regular la col·locació de contenidors per 

efectuar la recollida selectiva de roba usada 

a la via pública

4 anys, amb possibilitat de pròrroga de 4 anys 

més

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Federació de Colles de L'Aplec del Cargol

Aportació Ajuntament, 

80.000,- €

Contribuir al finançament i suport tècnic de 

les activitats desenvolupades per FECOLL

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 Conveni de col·laboració amb el Cor de 

Cambra de l'Auditori Enric Granados

   Aportació Ajuntament, 

6.309,- €

Regular les condicions per tal de contribuir 

al desenvolupament i promoció de la música 

a nivell professional a la ciutat

Fins al 31 de desembre de 2019



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 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

2019 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 al 31 de desembre 2019

2019 Conveni de cessió a precari de l'ús d'un 

solar situat al Carrer Tallada, 22 de 

Lleida

L'Ajuntament compensarà el 

cost de l'IBI de la finca

El solar serà destinat per l'Ajuntament a 

espai públic

3 anys, amb pròrrogues automàtiques d'1 any

2019 Conveni de cessió a precari de l'ús del 

solar situat al Carrer Murcia, 11 de 

Lleida

L'Ajuntament compensarà el 

cost de l'IBI de la finca

El solar serà destinat per l'Ajuntament a 

espai públic

3 anys, amb pròrrogues automàtiques d'1 any

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Federació Catalana de Voluntariat Social 

a la nostra ciutat

   Aportació Ajuntament, 

7.500,- €

Promoció del voluntariat a la ciutat i 

organitzar sessions de formació destinades a 

l'aprenentatge dels voluntaris entre d'altres

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 Acord de col·laboració amb l'Associació 

coordinadora de gent gran i voluntariat 

sènior de Lleida i comarques

Aportació Ajuntament, 

13.000,- €

Donar suport i assessorament a les Llars de 

jubilats i a la gestió del voluntariat sènior, 

vetllant per la seva atenció tant en l'aspecte 

social com personal

1 any. Es renovarà automàticament per 

anualitats, fins a un màxim de 3 renovacions

2019 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

Fins a 31 de desembre de 2019

2019 Conveni de col·laboració amb 

l'Associació Antisida de Lleida pel que fa 

al punt d'atenció únic

Aportació Ajuntament, 

8.451,32 €

Impulsar programes i projectes de manera 

conjunta entre les dues parts

1 any. Es renovarà automàticament per 

anualitats, fins a un màxim de 3 renovacions

2019 Conveni de col·laboració amb els 

Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida

Aportació Ajuntament, 

44.920,30 €

Donar suport al servei d'Intervenció 

Socioeducatiu d'atenció a l'adolescència i 

famílies; Centre Obert Trampolí

Any 2019



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni de col·laboració amb els 

Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida

   Aportació Ajuntament, 

9.049,- €

Donar suport i impuls al Servei d'Intervenció 

en famílies amb infants i adolescents en 

situació de risc

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb els 

Salesians Sant Jordi-Pes-Lleida

Aportació Ajuntament, 

69.246,20 €

Donar suport al Servei d'Intervenció 

Socioeducatiu d'atenció a l'adolescència i 

família; Centre Obert el Mercat

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Champagnat-Fundació Privada

   Aportació Ajuntament, 

7.230,- €

Donar suport i impuls al Servei d'Intervenció 

en famílies amb infants i adolescents en 

situació de risc

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Champagnat-Fundació Privada

   Aportació Ajuntament, 

2.242,- €

Donar suport i impuls al Servei 

d'acompanyament socioeducatiu per 

adolescents en situació de risc

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Champagnat-Fundació Privada

Aportació Ajuntament, 

47.905,60 €

Donar suport al Servei d'Intervenció 

Socioeducatiu d'atenció a l'adolencència i 

família; Centre Obert Calidoscopi

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb 

l'Associació Prosec-Promotora Social

Aportació Ajuntament, 

14.187,- €

Donar suport i impuls al Servei d'Intervenció 

en famílies amb infants i adolescents en 

situació de risc

Any 2019

2019 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 

familia; Centre Obert Pare Palau

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la Banda 

Municipal de Lleida.

Aportació Ajuntament, 

25.235,- €

Donar suport de les activitats promogudes 

per la banda

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 Conveni de col·laboració cultural amb la 

Fundació del Gran Teatre del Liceu

Cada part assumirà els seus 

costos

Executar l'espectacle "Liceu a la Fresca", que 

es representarà al Gran Teatre del Liceu i 

simultàniament a Lleida el 28 de juny de 

2019

Fins a la realització de l'acte



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni de col·laboració entre l'Institut 

Municipal d'Ocupació Salvador Seguí, la 

Universitat de Lleida i la Fundació de la 

Universidad de Cantabria per a l'estudi i 

la investigació del sector financer-UCEIF

Aportació IMO, 5.000,- € i 

aportació UdL, 5.000,- €

Promocionar el talent i l'esperit emprenedor 

dels joves d'entre 18 i 31 anys que presentin 

les seves idees al concurs

1 any. Pròrrogues automàtiques de 4 anys 

com a màxim

2019 Conveni de donació d'Antoni Llobet 

Artigues

                                       Acceptar la donació de les obres 

relacionades i destinar-les al Museu d'Art 

Jaume Morera

                                       

2019 Conveni de col·laboració entre l'Institut 

Municipal d'Ocupació Salvador Seguí i 

Fira de Lleida

Aportació IMO, 32.198,78 € Posada en marxa de la Fira de Formació i 

Treball (Fira F&T)

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 Conveni de donació d'obra de Primitivo 

Martín a l'Ajuntament de Lleida

                                       Acceptar la donació de les obres 

relacionades i destinar-les al Museu d'Art 

Jaume Morera

                                       

2019 Conveni de col·laboració amb el club 

Petanca Secà de Sant Pere

   Aportació Ajuntament, 

3.222,- €

Organització del 8è torneig de petanca 

Ciutat de Lleida

Fins a la finalització del torneig

2019 Conveni de col·laboració amb Decathlon 

España, S.A.U.

                                       Realització de l'esdeveniment "Dia de la 

Bicicleta Deca-Bike 2019" el dia 31 de març 

de 2019

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Agrupació

                                       Promoure estils de vida saludable 

mitjançant la realització de 2 activitats

Fins a la realització de l'última activitat

2019 Conveni de col·laboració amb el Sícoris 

Club pel foment de les seccions 

esportives del club

Aportació Ajuntament, 

12.000,- €

Atorgar al Sícoris Club una subvenció per fer 

front a les despeses derivades de la 

utilització del pavelló Martín Cano

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la Coral 

Shalom

Aportació Ajuntament, 

12.000,- €

Col·laborar en l'organització, gestió i direcció 

del Festival "Musiquem Lleida!"

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb 

l'Associació Centre Experimental de la 

Cinematografia i les Arts Audiovisuals de 

Catalunya

Aportació Ajuntament, 

25.000,- €

Contribuir al finançament i suport tècnic de 

les activitats vinculades a l'execució del Pla 

Lleida Terra de Cinema

Fins al 31 de desembre de 2019



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni marc de cooperació directa 

amb l'Associació d'Amics del Sàhara de 

les Terres de Ponent

Aportació Ajuntament, 

12.000,- €

Donar a conèixer la situació de les persones 

refugiades i fomentar l'intercanvi entre 

ambdós cultures

Fins al juny 2020

2019 Conveni marc de cooperació directa 

amb el Banc de Recursos i el Centre de 

Desenvolupament Comunal i Municipal

   Aportació Ajuntament, 

7.000,- €

Enfortiment de l'eficiència i transparència de 

les administracions de municipis rurals del 

departament de Cochabamba a Bolívia

Fins a l'1 de setembre 2020

2019 Conveni de donació d'Alfons López                                        Acceptar la donació de l'obra i destinar-la al 

fons del Museu d'Art Jaume Morera

                                       

2019 Conveni de col·laboració amb el 

Departament d'Educació de la 

Generalitat per desenvolupar el 

programa de Batxillerat Internacional a 

l'Institut Josep Lladonosa

   Aportació Ajuntament, 

3.000,- €

Impulsar la creació d'una xarxa de centres 

públics que imparteixin Batxillerat 

Internacional amb la finalitat de promoure 

l'excel·lència educativa de l'alumnat

Des de l'1 de setembre de 2018 fins al 31 

d'agost de 2019, es podrà prorrogar per acord 

exprés de les parts

2019 Conveni de col·laboració amb l'Amical 

de Mauthausen i altres camps, i de totes 

les víctimes del nazisme d'Espanya

Aportació Ajuntament, 

10.960,- €

Fomentar la conservació i la sensibilització 

de la Memòria Històrica de la deportació a 

partir del projecte Buchenwald-Mauthausen

Des del moment de la signatura del conveni 

fins el 31 de desembre de 2019

2019 Conveni amb UNICEF                                        Renovació del reconeixement de Lleida com 

a Ciutat Amiga de la Infància

4 anys

2019 Conveni de col·laboració amb el 

Departament d'Educació per al pla 

educatiu d'entorn

                                       Fomentar la llengua catalana per tal de 

millorar de l'èxit educatiu de tot l'alumnat

Fins a l'acabament del curs 2022-2023

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Universitat de Lleida

                                       Desenvolupar projectes d'intervenció social 

amb famílies en situació de cronicitat en els 

serveis bàsics

2 anys. Es renovarà automàticament per dos 

anys més si cap de les parts denuncia el 

conveni

2019 Conveni de col·laboració amb el Col·legi 

d'Enginyers Tècnics Industrials de Lleida

Aportació Ajuntament, 

84.700,-€ 

Millorar els serveis que han de donar a la 

ciutadania i millorar l'actuació dels 

professionals de l'enginyeria garantint el 

compliment de la normativa vigent

1 any, prorrogable fins com a màxim 3 anys



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Privada Ilersis

Aportació Ajuntament, 

35.000,-€ anuals

Fer front a les despeses que comportaran 

les obres d'adequació de la nova nau, així 

com la compra d'eines i maquinària diversa

4 anys

2019 Conveni regulador amb el Banc 

Farmacèutic

Aportació Ajuntament, 

15.000,-€ 

Desenvolupar el projecte "suport a persones 

amb desigualtat d'accés als medicaments"

1 any

2019 Conveni regulador de les relacions 

económico-administratives amb l'Entitat 

Municipal descentralitzada de Raimat

Segons pressupost municipal. 

Cap IV de transferències 

corrents

L'objectiu són els canvis legislatius i de 

gestió que permetin una millor prestació de 

serveis a la població

4 anys a partir de la data de la seva aprovació 

pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Lleida

2019 Conveni regulador de les relacions 

económico-administratives amb l'Entitat 

Municipal descentralitzada de Sucs

Segons pressupost municipal. 

Cap IV de transferències 

corrents

L'objectiu són els canvis legislatius i de 

gestió que permetin una millor prestació de 

serveis a la població

4 anys a partir de la data de la seva aprovació 

pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Lleida

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Privada Julià Carbonell

Aportació Ajuntament, 

250.000,-€ 

Acollir a l'Auditori Enric Granados 

l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell com a 

orquestra titular, poden fer ús de les 

instal·lacions i del material disponible en 

l'equipament

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb 

l'Associació Prosec

L'Ajuntament assumirà les 

despeses de llum, aigua, 

ascensor, calefacció i 

material neteja

Cessió d'ús de l'equipament "Espai Gairoles" 1 any, a comptar des de la data de la 

signatura i prorrogable per 2 anys més

2019 Conveni de col·laboració amb l'Institut 

Municipal d'Ocupació Salvador Seguí

   Aportació Ajuntament, 

1.774,-€ 

L'organització d'accions formatives Fins el 31 de desembre de 2019

2019 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

2019 Conveni de col·laboració amb la Penya 

Ciclista Colomina

Aportació Ajuntament, 

20.000,-€ 

Col·laborar en la 12a. edició del Down Town 

Ciutat de Lleida

Fins a la finalització de l'edició



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Acord de col·laboració amb Salesians 

Sant Jordi-Pes Lleida

L'Ajuntament assumirà les 

despeses d'electricitat i aigua

Cessió d'ús de l'equipament El Mercat "Espai 

Municipal de Lleure i Creació per a Joves"

1 any, prorrogable amb un màxim de dues 

anualitats més

2019 Acord de col·laboració amb Salesians 

Sant Jordi-Pes Lleida

L'Ajuntament assumirà les 

despeses de lloguer del local i 

consums de llum i aigua

Cessió d'ús de l'equipament El Trampolí 1any, prorrogable amb un màxim de dues 

anualitats més

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Bancària "la Caixa"

  Aportació Fundació Bancària   

"la Caixa", 29.000,- € 

Afavorir el desenvolupament de les diverses 

activitats de caràcter cultural i social

Fins al 31 de desembre de 2019

2019 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

Any 2019

2019 Conveni de col·laboració amb l'empresa 

Suggeriments SCP

                                       Atorgar a l'Ajuntament amb caràcter 

exclusiu, la Llicència d'Ús de la Marca 

registrada SOM CINEMA Mostra de Cinema 

Català

Des de la data de la signatura i fins al 28 

d'octubre de 2019

2019 Conveni de col·laboració amb la 

Fundació Bancària "la Caixa"

                                       La projecció de pel·licules per a la 10a. 

edició del Festival de l'Audiovisual Català 

SOM CINEMA

Del 22 al dia 27 d'octubre de 2019 ambdós 

inclosos

2019 Conveni de col·laboració amb les 

seccions sindicals d'UGT, CSIF i CCOO

   Aportació Ajuntament, 

27.000,- € 

Cogestió de la formació continuada Fins a 31 de desembre de 2019

2019 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

                                       

2019 Conveni tipus de col·laboració amb la 

Casa de Andalucía

   Aportació ajuntament, 

2.700,- € 

La realització d'activitats lúdiques i culturals Fins a 31 desembre de 2019

2019 Conveni tipus de col·laboració amb 

l'Associació de Veïns i Amics de la Plaça 

de la Ereta

   Aportació Ajuntament, 

1.440,- € 

La realització d'activitats lúdiques i de Festa 

Major

Fins a 31 desembre de 2019



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2019 Conveni de col·laboració amb el Col·legi 

de l'Advocacia de Lleida

Aportació Ajuntament, 

4.706,40 € anuals

Donar suport, assessorament, orientació 

jurídica, formació i mediació per a la 

incorporació normalitzada de la població 

migrada a la ciutat

Durada quadriennal del mes de maig del 2019 

al 31 de maig del 2022

2019 Conveni de col·laboració directa amb 

l'Associació Alpicat solidari

   Aportació Ajuntament, 

3.000,-€ 

Desenvolupament del projecte "Joves 

Solidaris 2019"

1 any, del 30-09-2019 al 30-09-2020

2019 Conveni de col·laboració directa amb 

l'Associació Veïns del Món

   Aportació Ajuntament, 

5.000,-€ 

Desenvolupament del projecte "Cinemón" 

2019

Del mes de setembre del 2019 al mes d'agost 

de 2020


