
(Actualitzat a 1 de juliol de 2020)
                                                      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.                                        

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



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 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 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


