
                                                                           CONVENIS AJUNTAMENT DE LLEIDA - ANY 2018

(Actualitzat a data 19/09/2019)

Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Fundación Banco Santander.

Aportació Fundació,      

10.000,- €

Realització del projecte educatiu "Los más 

pequeños visitan la Panera".

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la Fundació 

Agrupació.

___________________ Col·laborar en la promoció d'activitats que 

promoguin estils de vida saludable.

Fins a la realització de l'última activitat.

2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament de Treball, Afers Socials i 

Famílies de la Generalitat per a la 

prestació de serveis a gent gran 

depenent.

Aportació Departament, 

282.844,80 €

La prestació de 20 places del "Centre de Dia 

Els Magraners" i "Centre de dia Santa Clara".

Any 2018, amb possibilitat de pròrroga de 4 

anys.

2018 Conveni de col·laboració amb el Club 

Petanca Secà de Sant Pere.

Aportació Ajuntament,      

3.222,- € 

Organització del 7è. Torneig de Petanca 

Ciutat de Lleida.

Fins a la finalització del torneig.

2018 Adhesió íntegra al Conveni subscrit entre 

l'Agència Estatal d'Administració 

Tributària i la Federació Espanyola de 

Municipis i Províncies. 

___________________ Recaptació en via executiva dels recursos de 

dret públic de les Corporacions Locals per 

part de l'AEAT.

2018 Conveni de col·laboració amb la Fundació 

Bancària "la Caixa".

Aportació la Caixa, 7.000 ,- € Organització de les Jornades d'Innovació 

Social 2018, que tindran lloc al CaixaFòrum 

Lleida.

Fins a la finalització de les jornades.

2018 Conveni de col·laboració amb el Club 

Esportiu Lleida Llista Blava.

Aportació Ajuntament, 

76.102,- € 

Donar a conèixer als infants i joves de la 

ciutat l'esport d'hoquei patins.

Any 2018.

2018 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.

2018 Conveni de cooperació i col·laboració; 

Fòrum de les Ciutats amb Consell de la 

Formació Professional de Catalunya.

___________________ Potenciar la relació i cohesió entre els 

municipis integrats en el Fòrum i establir el 

compromís de treballar coordinadament i 

facilitant la transferència de coneixements. 

4 anys, amb possibilitat de pròrroga  de 4 

anys.
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Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Casal d'Amics de Cuba de Lleida.

___________________ Cessió gratuïta de 19 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 d'entrega de les peces.

2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat per al projecte "Èxit" per als 

alumnes de l'educació secundària 

obligatòria del municipi.

___________________ Donar suport als alumnes de 3r i/o 4t d'ESO 

que presenten dificultats d'aprenentatge, 

desmotivació greu, perill d'absentisme i 

problemes de conducta per facilitar la seva 

inclusió social i laboral.

De l'1 de setembre de 2017 al 31 d'agost de 

2019. Prorrogable fins al 31 d'agost de 2021.

2018 Conveni de col·laboració amb Decathlon 

España, SAU.

___________________ Realització de l'esdeveniment "Dia de la 

Bicicleta Deca-Bike 2018", el dia 6 de maig 

de 2018.

Any 2018.

2018 Conveni de donació d'obra del Cercle de 

Belles Arts.

___________________ Acceptació de la cessió gratuïta a favor de 

l'Ajuntament d'una sèrie d'obres pictòriques 

propietat del Cercle de Belles Arts.

2018 Conveni de donació d'obra del Sr. Antoni 

Llobet Artigues.

___________________ Acceptar la donació de les obres 

relacionades i destinar-les al Museu d'Art 

Jaume Morera.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Federació Catalana de Tennis per 

l'organització d'activitats i campionats a 

Lleida. 

Aportació Ajuntament,  

8.000,- € 

Col·laborar en les activitats que organitza la 

Representació Territorial de la Federació 

Catalana de Tennis.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Federació de Colles de l'Aplec del 

Caragol.

Aportació Ajuntament, 

65.000,- € 

Contribuir al finançament i suport tècnic de 

les activitats desenvolupades per la FECOLL.

Fins al 31 de desembre de 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb el Sícoris 

Club pel foment de les seccions 

esportives del club.

Aportació Ajuntament, 

12.000,- € 

Atorgar al Club una subvenció per fer front a 

les despeses derivades de la utilització del 

Pavelló Martín Cano.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Congregación de Nuestra Señora de los 

Dolores.

Aportació Ajuntament, 

10.000,- € 

Col·laborar en el finançament de les obres 

de rehabilitació de l'edifici en la seva seu 

social. 

Fins al 31 de desembre de 2018.
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Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2018 Conveni de col·laboració amb 

Euroaliment Proveedor de Alimentos de 

Calidad, S.L.U. (Clos Pons).

___________________ Regular la col·laboració en els actes culturals 

organitzats per l'Ajuntament.

Fins al 31 de desembre de 2018, amb 

possibilitat d'una pròrroga d'1 any.

2018 Conveni de col·laboració amb Fundació 

Bancària "la Caixa".

L'Ajuntament aportarà el 

recursos humans i materials 

necessaris.

Dur a terme les activitats d'àmbit cultural a 

Caixa Fòrum Lleida.

Fins al 31 de desembre de 2018.

2018 Conveni marc de col·laboració entre 

l'Institut de Cultura de Barcelona 

mitjançant el Museu del Disseny i 

l'Ajuntament de Lleida.

___________________ Promoure diferents formats d'activitats 

educatives relacionades amb el disseny, la 

creativitat i la innovació, mitjançant l'Escola 

d'Art Municipal Leandre Cristòfol.

Fins al 20 de gener de 2022.

2018 Conveni de col·laboració amb el Centre 

Cultural Lleidatà de Dansaires.

Aportació Ajuntament,      

8.872,- € 

Contribuir al finançament i suport tècnic de 

les activitats promogudes  pel CCLLD, 

organitzant cursos de formació i festivals.

Fins al 31 de desembre de 2018. (L'entitat 

renúncia a la subvenció i l'Alcalde dicta Decret 

d'acceptació d'aquesta i deixa sense efecte el 

decret d'aprovació del Conveni).

2018 Conveni de col·laboració 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 16 de juny de 

2018.

Fins a la realització de l'acte.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Federació Catalana de Piragüisme.

Aportació Ajuntament,      

5.250,- € 

Organització de la 6a. edició de la Jornada 

de promoció del piragüisme Lleidatà 

(Descens Popular del Segre).

Fins a la finalització de l'edició.

2018 Conveni de col·laboració amb 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. Prorrogable 4 anys més en forma de 

addenda.

2018 Conveni entre l'Institut Municipal 

d'Ocupació Salvador Seguí i Stratesys 

Technology Solutions, SL.

___________________ Establir uns vincles de col·laboració entre les 

dues parts que afavoreixin l'optimització del 

recursos existents.

1 any prorrogable si cap de les parts 

manifesta el contrari.

2018 Conveni de col·laboració amb el Centre 

Excursionista de Lleida i l'Associació 

AMICAL de Mauthausen.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

Promoure la recerca i el coneixement 

d'aquelles persones que foren víctimes del 

nazisme.

Any 2018 i primer trimestre de l'any 2019, es 

prorrogarà automàticament anualment.
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2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament d'Interior de la Generalitat 

per a la instal·lació d'un centre de 

telecomunicacions de la xarxa Rescat.

L'Ajuntament assumirà el 

càrrec del subministrament 

d'energia.

La cessió d'ús parcial de la infraestructura 

municipal de radiocomunicacions de 

l'ascensor Torre Sud de la Seu Vella, situat al 

C. Canyeret.

4 anys. Prorrogable 4 anys més en forma de 

addenda.

2018 Conveni de donació del Sr. Jordi Gallostra 

Ronquillo.

___________________ Acceptar la donació de les obres 

relacionades i destinar-les al Museu d'Art 

Jaume Morera.

2018 Acord de col·laboració amb el Consell 

Comarcal del Segrià i els Ajuntaments 

d'Alcarràs, Alpicat i Torrefarrera.

Aportació Ajuntament,     

1.350,- € 

"Mostra Música Jove del Segrià- Directe 

2018".

Fins a la finalització de totes les activitats 

vinculades al Projecte.

2018 Conveni marc de col·laboració amb la 

Comissió Europea 2018-2020.

___________________ Establir una xarxa de centres d'informació 

europeus.

3 anys, a partir de l'1 de gener de 2018.

2018 Conveni específic amb la Comissió 

Europea per a subvencions d'accions.

Aportació Unió Europea, 

29.545,- € 

Acceptar la subvenció i dur a terme les 

activitats al Centre d'Informació de Europe 

Direct Espanya.

Any 2018.

2018 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 

Professional i Treball.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració entre l'Institut 

Municipal d'Ocupació Salvador Seguí i la 

Fundació Pagesos Solidaris.

Aportació IMO, 5.500,- € Seleccionar persones majors de 45 anys i 

realitzar un curs de formació agrícola.

2018 Conveni de col·laboració amb el Club 

Esportiu Speed Republik.

Aportació Ajuntament, 

50.000,- € 

Organització de la Volta ciclista a la 

província de Lleida.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb el CE FIF 

Lleida per a la cessió d'ús de les 

instal·lacions.

___________________ Cessió d'ús de les instal·lacions municipals 

de Ciutat Jardí i dels camps de futbol 

annexes 7 i 11.

4 anys. Hi caben pròrrogues que hauran de 

ser acordades per l'òrgan competent.

2018 Conveni de col·laboració amb CE FIF 

Lleida per la renovació dels camps de 

futbol.

L'Ajuntament concedeix una 

subvenció plurianual per 

atendre les quotes de 

l'operació financera. 

Renovació dels camps de futbol 7 i 11 i dotar-

los de gespa artificial.

4 anys.
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2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament d'Ensenyament en règim 

d'alternança i formació dual, curs 2018-

2019, amb diversos instituts.

___________________ Promoure, impulsar i desenvolupar en règim 

d'alternança determinats cicles formatius a 

diversos instituts de Lleida.

Des de l'1 d'agost de 2018 fins el 31 de juliol 

de 2019. Es podrà fer una pròrroga de 4 anys 

com a màxim.

2018 Conveni de col·laboració amb la fundació 

"La Caixa" per afavorir el 

desenvolupament de les diverses 

activitats de caràcter cultural i social.

 Aportació La Caixa,               

30.000,- € 

Realitzar programes adreçats a col·lectius en 

situació d'especial vulnerabilitat.

Fins al 31 de desembre de 2018.

2018 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.

Any 2018.

2018 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.

Any 2018.

2018 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 2018.

2018 Conveni entre l'Institut Municpal 

d'Ocupació i Grup FCC.

___________________ Establir uns vincles  entre les dues parts que 

afavoreixin l'optimització del recursos 

existents.

1 any prorrogable.

2018 Conveni de col·laboració amb la Penya 

Ciclista Colomina.

Aportació Ajuntament, 

20.000,- € 

Col·laborar en la 11a. edició del Down Town 

Ciutat de Lleida.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Universitat de Lleida.

___________________ Incorporar a jornada parcial diferents 

mestres de les EEBB Municipals.

Curs 2018-2019 i  fins a l'acabament del curs 

2020-2021.

2018 Addenda i pròrroga del Conveni entre el 

Departament de Benestar Social i Família 

i l'Ajuntament de Lleida.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

Cessió de l'ús d'espais del CRAE Llars 

Infantils Torre Vicens de Lleida a l'Escola 

bressol municipal El Secà de Sant Pere.

De l'1 de febrer de 2018 fins al 31 de gener de 

2022.

2018 Conveni de col·laboració amb la Banda 

Municipal de Lleida.

Aportació Ajuntament, 

25.235,- € 

Donar suport de les activitats promogudes 

per la banda.

Fins a 31 de desembre de 2018.

2018 Conveni de delegació de funcions amb el 

Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de 

Lleida.

Aportació Ajuntament, 

21.659,- € 

Realització d'informes tècnics i verificacions 

necessaris en la tramitació de nous 

expedients.

Fins al 15 de gener de 2019.
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2018 Conveni de col·laboració amb Visual 

Entitat de Gestió d'Artistes Plàstics 

(VEGAP).

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

Facilitar l'obtenció d'informació a VEGAP per 

al control de les obres dels autors i la gestió 

de les llicències.

Fins a l'1 de juliol de 2021.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

LleidArt Ensemble.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

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

l'Auditori.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb el Cor de 

Cambra de l'Auditori Enric Granados.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

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

l'Auditori.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Banda Simfònica Unió Musical de Lleida.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

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

l'Auditori.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Col·lectiu Free't, Soundpainting.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

Regular i fixar l'ús d'espais dels edificis de 

l'Auditori i del Teatre Municipal de 

l'Escorxador.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la Banda 

Municipal de Lleida.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

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

l'Auditori.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Jove Orquestra de Ponent.

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

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

l'Auditori.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Veus.kat

L'Ajuntament assumirà les 

despeses que se'n derivin.

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

l'Auditori.

Any 2018.

2018 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.

31 de desembre de 2018.

2018 Conveni de participació del Projecte 

d'especialització i competitivitat 

territorial (PECT) INNO4AGRO, 

Ecosistema innovador per a un sector 

agroalimentari intel·ligent.

FEDER subvencionarà 

1.837.654,80 € de la despesa 

total.

Regular els drets, obligacions i 

responsabilitats de les entitats signants per 

al finançament de projectes presentats per 

entitats publiques locals.

De l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 

2020.

2018 Conveni de cessió a precari de l'ús del 

solar situat al Carrer La Botera, 5 de 

Lleida.

L'Ajuntament es farà càrrec 

de les despeses de 

manteniment i neteja i de 

l'IBI de la finca. 

El solar es destinarà a espai públic. 5 anys, amb pròrrogues automàtiques d'1 

any.

Página 6 



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2018 Conveni de cessió a precari de l'ús del 

solar situat al Carrer Tallada, 16 de Lleida.

L'Ajuntament compensarà el 

cost de l'IBI de la finca. 

El solar es destinarà a espai públic. 3 anys, amb pròrrogues automàtiques d'1 

any.

2018 Conveni de col·laboració entre l'Institut  

Municipal d'Ocupació Salvador Seguí i el 

programa Incorpora de la Caixa.

___________________ Establir vincles de col·laboració entre l'IMO i 

el Programa Incorpora per tal de cobrir 

possibles ofertes de treball.

1 any prorrogable.

2018 Conveni de col·laboració amb la Fundació 

Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de 

Barcelona.

L'Ajuntament aportarà els 

recursos humans i materials 

necessaris. 

Dur a terme activitats a CaixaFòrum Lleida 

com l'ANIMAC, la Mostra de Cinema 

Llatinoamericà, Fira de Teatre de Titelles de 

Lleida i el Dia Internacional de l'Animació.

31 desembre de 2019.

2018 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 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la sucursal 

a Espanya de la Fundació Japó, amb 

motiu de la celebració d'ANIMAC 2018.

Aportació Fundació Japó, 

1.500,- € 

Regular i fixar les aportacions que efectuarà 

la Fundació per a contribuir al finançament i 

suport tècnic de les activitats dins del marc 

ANIMAC.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb 

l'ambaixada d'Israel a Espanya, amb 

motiu de la celebració d'ANIMAC 2018.

Aportació ambaixada, 300,- € Regular i fixar les aportacions que efectuarà 

l'ambaixada per a contribuir al finançament i 

suport tècnic de les activitats dins del marc 

ANIMAC.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb 

l'ambaixada del Canadà, amb motiu de la 

celebració d'ANIMAC 2018.

Aportació ambaixada,   

1.500,- € 

Regular i fixar les aportacions que efectuarà 

l'ambaixada per a contribuir al finançament i 

suport tècnic de les activitats dins del marc 

ANIMAC.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Federació Provincial d'Empresaris de 

Comerç de Lleida (FECOM).

Aportació Ajuntament, 

10.000,- € 

Promoure el desenvolupament del pla "Som 

Empresa, Som Comerç"

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb PIMEC 

Comerç Lleida, Petita i mitjana empresa 

de Catalunya.

Aportació Ajuntament, 

10.000,- € 

Regular la col·laboració de la Paeria en 

l'execució del Projecte Pla d'integració i 

professionalització del comerç de Lleida.

Any 2018.
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2018 Conveni de col·laboració amb la 

Fundación Bancaria Ibercaja.

Aportació Ibercaja, 600,- € Organització del Concurs de Cartes 

Telemàtiques als Reis Mags.

1 any des de la signatura.

2018 Conveni de col·laboració amb les 

seccions sindicals d'UGT, CSIF i CCOO.

Aportació Ajuntament, 

27.000,- € 

Cogestió de la formació continuada, any 

2018.

Fins a 31 de desembre de 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la 

Universitat de Lleida i la Fundació de la 

Universidad de Cantabria per a l'estudi i 

la investigació del sector financer- UCEIF.

Aportació Ajuntament,   

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 amb possibilitat de prorrogues.

2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat, en relació amb el 

Projecte Via cicloturística Intercatalunya. 

Fase 1: Lleida-Cervera.

___________________ Senyalitzar la ruta cicloturística de les 

comarques del Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell 

i la Segarra, per tal d'identificar-ne el 

recorregut, orientar els usuaris i garantir la 

seva seguretat.

Des de la signatura del conveni fins a la 

finalització de les actuacions que 

constitueixen el seu objecte.

2018 Conveni de col·laboració amb la Fundació 

Privada Abadia de Montserrat, 2025.

Aportació Ajuntament,   

2.569,09 € 

 Contribuir al finançament de les finalitats 

d'interès general pròpies de la Fundació. 

31 de desembre de 2018.

2018 Conveni marc de cooperació directa amb 

el Banc de Recursos i el Centre de 

Desenvolupament Comunal i Municipal 

(CEDESCO 2018).

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 de 2019.

2018 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 juliol de 2019.

2018 Conveni de col·laboració amb la Casa de 

Andalucía.

Aportació Ajuntament,     

2.700,- € 

La realització d'activitats lúdiques i culturals. Fins a 31 desembre 2018.

2018 Conveni 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 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Centre Experimental de la 

Cinematografia i les Arts Audiovisuals de 

Catalunya.

Aportació Ajuntament, 

125.000,- € 

Contribuir al finançament i suport tècnic de 

les activitats vinculades a l'execució del 

Projecte Lleida Terra de Cinema.

Fins a 31 de desembre de 2018.
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2018 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, 

10.000,- € 

La realització d'activitats que fomentin els 

processos d'investigació i difusió culturals en 

el territori.

Any 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb la Creu 

Roja Catalunya i Fundació Bancària "La 

Caixa" per al programa Sempre 

Acompanyats.

___________________ Donar suport a la gent gran reduint el 

fenomen de la soledat no volguda i 

l'aïllament en persones grans.

Fins a 31 de desembre de 2020.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

LLavors de Vincle.

___________________ Cessió d'us a precari, de l'arxiu de la 3ª 

planta ubicat al Centre Cívic Democràcia.

2 anys. Es podran establir, com a màxim, dues 

pròrrogues consecutives d'un any més 

cadascuna d'elles.

2018 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 2019-2020.

2 anys. Es podran establir, com a màxim, dues 

pròrrogues consecutives d'un any més 

cadascuna d'elles.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

Cultural Cofradía del Nazareno.

___________________ Cessió d'us a precari, del despatx ubicat a la 

primera planta del Centre Cívic de la 

Mariola.

2 anys. Es podran establir, com a màxim, dues 

pròrrogues consecutives d'un any més 

cadascuna d'elles.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

SMAP Celíacs de Catalunya (Societat de 

malalts i pares de malalts).

___________________ Cessió d'us a precari, del despatx 1 ubicat a 

la planta baixa del Centre Cívic Magraners.

2 anys. Es podran establir, com a màxim, dues 

pròrrogues consecutives d'un any més 

cadascuna d'elles.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Associació 

d'Amics del Lleida de Futbol.

___________________ Cessió d'us a precari, del local ubicat al C. 

Alcalde Pujol 9.

2 anys. Es podran establir, com a màxim, dues 

pròrrogues consecutives d'un any més 

cadascuna d'elles.

2018 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 a 31 de desembre de 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb el Col·legi 

de l'Advocacia de Lleida.

Aportació Ajuntament, 

màxim 1.500,-€ 

Donar suport, assessorament, orientació 

jurídica, formació i mediació a les persones 

estrangeres per al foment de la convivència i 

la cohesió social.

Fins a 31 de desembre de 2018.
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2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya i l'Oficina de Suport a la 

Iniciativa Cultural.

Aportació Generalitat, 

121.000,-€ 

Donar suport a la programació estable 

professional dels equipaments de l'Auditori 

Municipal Enric Granados, Teatre la LLotja i 

Teatre Municipal de l'Escorxador.

Fins a 31 de maig de 2019.

2018 Conveni Organització Lliga Catalana ACB 

2018.

Aportació Ajuntament,   

6.000,-€ 

Estipular i concretar les bases econòmiques 

per l'organització de la Lliga Catalana ACB 

2018.

8 i 9 de setembre del 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb l'Amical de 

Mauthausen i altres camps, i de totes les 

víctimes del nazisme d'Espanya.

Aportació Ajuntament, 

7.104,70 € 

Fomentar la conservació i la sensibilització 

de la Memòria Històrica de la deportació a 

partir del projecte Buchenwald-

Mauthausen.

Durant el període de realització de les 

activitats o fins el 31 de desembre de 2018.

2018 Conveni de col·laboració amb el 

Departament d'Ensenyament de la 

Generalitat per desenvolupar el 

programa del 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 2017 fins al 31 

d'agost de 2018, es podrà prorrogar per acord 

exprés de les parts.

2018 Conveni de col·laboració amb Mapfre. 

(Educació Vial)

Aportació Mapfre, 6.000,-€ Regular les activitats d'educació vial que es 

duran a terme al Saló de la Infància i 

Juventud "Cucalòcum"

Del 27 de desembre de 2018 al 4 de gener de 

2019.
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