
Compromís per tal que el barri del Clot de les Granotes disposi 

d’un Centre Cívic 

Antecedents 

El reconeixement del barri del Clot de les Granotes fou reconegut per primera 

vegada en el cartipàs municipal 2019-2023 en el qual s’incorpora com a zona 15 

el barri del Clot. 

En el PAM de la regidoria de participació es va incloure com a prioritat treballar 

per disposar d’un CC al Barri del Clot. 

Durant l’any 2020 l’Av del Clot de les Granotes es va quedar sense local per 

poder dur a terme les seves activitats i es va iniciar una comissió de treball per 

poder disposar d’un futur Centre Cívic del barri. 

En data 19.12.2021 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 

de Lleida i la Parròquia de Santa Maria Magdalena del Bisbat de Lleida per la 

cessió de dos espais per tal que es pogués fer ús per les entitats del barri. Aquest 

conveni té una durada de 3 anys, prorrogable per 3 mes. 

Atès que actualment l’espai destinat és molt poc (només 110m2), el conveni és 

molt precari i les condicions d’espai requereixen una inversió important per part 

de l’Ajuntament.  

Amb el ben entès que és del tot necessari establir un full de ruta per al barri del 

Clot de les Granotes, es proposen assumir els compromisos següents: 

Compromisos 

Primer.- Reprendre la comissió de treball de l’Ajuntament de Lleida 

(departaments de participació i manteniment d’edificis i patrimoni) i la Parròquia 

de Santa Maria Magdalena per tal que es dugui a terme un acord entre les parts 

per revisar i formalitzar un nou conveni que contempli una llarga durada (més de 

50 anys) i constin les obligacions de totes les parts (neteja, consums, obres a 

realitzar). 

Aquesta comissió, es compromet a treballar un nou conveni abans del 30.9.2023 

i a fer-ne el seguiment fins la seva execució definitiva. 

Segon.- En el marc de la modificació de crèdit (I) del 2023, es proposa incloure 

dos partides per les actuacions següents: 

1. Incrementar la partida d’estudis i treballs tècnics, per tal que una vegada 

signat el nou conveni es pugui realitzar de manera immediata la licitació 

per la redacció del projecte de millora estructural i energètica, 



accessibilitat i retirada de la uralita del futur CC del Clot de les Granotes. 

Incorporant en el projecte la possibilitat de la seva execució per fases. 

 

2. Incrementar la partida de manteniment d’edificis de participació veïnal per 

tal que una vegada sigui efectiva la modificació, abril 2023, es puguin 

iniciar els treballs de pintura i col·locació de parquet en l’espai que 

actualment ja té cedit l’Ajuntament de Lleida. 

*S’adjunta a aquest acord, l’esmena presentada pel grup del Comú de Lleida. 

Tercer.- Els sotasignants es comprometen a calendaritzar les inversions a 

realitzar a partir del 2023, per tal que el barri del Clot de les Granotes disposi 

d’un Centre Cívic amb condicions el més aviat possible. 

Aquest calendari i els futurs treballs seran informats, comunicats i treballats de 

manera conjunta en el marc del Consell de Zona 15. 

A Lleida, a data de la signatura electrònica 
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