
Data document 8 de setembre de 2022

                                              CONVENIS AJUNTAMENT DE LLEIDA - ANY 2022
   (Informació detallada fins 30-06-2022)

Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2022 Conveni marc de col·laboració amb la

Fundació Privada Guillem Viladot

d'Agramunt

                                       

Fomentar la col·laboració entre

l'Ajuntament i la Fundació en la difusió de la

vida i l'obra de la Guillem Viladot

4 anys des de la data de la seva signatura amb

possibilitat de pròrrogues de fins a 4 anys més

addicionals

2022 Conveni de cessió en règim de comodat

de quatre obres de Guillem Viladot

                                       

Acceptar el dipòsit formalitzat en el conveni

de donació de data 17 de febrer de 2022

amb la Fundació Privada Guillem Viladot

d'Agramunt i destinar les obres relacionades

al Museu d'Art Jaume Morera

5 anys prorrogables tàcitament per períodes

d'idèntic termini

2022 Conveni de col·laboració amb la Fundació

Pública Teatre de la Llotja per a la gestió

del Concurs de piano Ricard Viñes

Els derivats de l'ús de

l'equipament de l'Auditori els

dies de la realització dels

concerts

La gestió conjunta del Concurs Internacional

de piano Ricard Viñes. Tindrà dues edicions

bianuals, una per a nens i joves i l'altra per a

majors d'edat

4 anys des de la data de la seva signatura amb

possibilitat de pròrrogues de fins a 4 anys

addicionals més o la seva extinció

2022 Conveni específic de subvenció amb la

Comissió Europea per al projecte

ES54_EUROPE DIRECT LLEIDA

Aportació Unió Europea, 

34.200,- €

Acceptar la subvenció per dur a terme el

desplegament del pla d'acció i comunicació

de l'Europe Direct de Lleida

Any 2022

2022 Conveni marc de col·laboració amb la

Diputació de Lleida per al finançament de

la construcció i posada en funcionament

d'un edifici modular residencial per

emergències i altres necessitats

d'allotjament temporal d'interès públic

Aportació Diputació de Lleida 

600.000,- €

Acceptar la subvenció de la Diputació de

Lleida per atendre les despeses de la

construcció i posada en funcionament d'un

edifici modular residencial per a

emergències i altres necessitats

d'allotjament temporal d'interès públic

Fins a 31 de desembre de 2024 amb

possibilitat de pròrroga per un període d'un

any si fos necessari

2022 Conveni de col·laboració amb el Col·legi

Oficial de Gestors Administratius de

Catalunya                                        

Oferir a les persones autònomes i les

empreses de la ciutat informació i recursos

per accedir a serveis de gestió

administrativa i assessorament especialitzat.

Dos anys des de la data de la signatura amb

possibilitat de pròrrogues



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2022 Acord de col·laboració amb el Col·legi

d'Economistes de Catalunya

                                       

Oferir a les persones autònomes i les

empreses de la ciutat informació i recursos

per accedir a serveis de gestió comptable,

fiscal, mercantil, administrativa, etc... i

assessorament especialitzat

Dos anys des de la data de la signatura amb

possibilitat de pròrrogues

2022 Acord de col·laboració amb el Col·legi

Oficial d'Agents de la Propietat

Immobiliària de Lleida
                                       

Oferir suport a les persones emprenedores,

professionals i empreses que estiguin

cercant un espai per poder desenvolupar la

seva activitat

1 any des de la seva signatura, renovable

automàticament fins que alguna de les parts

no manifesti el contrari, fins un màxim de 4

anys

2022 Conveni de col·laboració amb la Real

Federación Española de Patinaje

L'Ajuntament aportarà els 

recursos humans, econòmics 

i materials necessaris

L'organització de la competició denominada

"Copa de S.M. el Rey de Hockey sobre

patines" y "Copa de la Reina de Hockey

sobre patines", que es celebrarà al pavelló

Onze de setembre els dies 5, 6, 7 i 8 de maig

de 2022

Fins al 9 de maig de 2022, un dia després de la 

finalització de la Copa

2022 Conveni de donació del Sr. Ferran Garcia

Sevilla
                                       

Acceptar la donació formalitzada del Sr.

Ferran Garcia Sevilla i destinar els béns que

es relacionen al Museu d'Art Jaume Morera
                                       

2022 Conveni de col·laboració amb la

Federació Catalana de Basquetbol

L'Ajuntament aportarà els 

recursos humans, econòmics 

i materials necessaris

L'organització de la competició anomenada

"Campionat d'Espanya de clubs de bàsquet

cadet femení" que es celebrarà als pavellons

Barris Nord i Agnès Gregori del 15 al 21 de

maig de 2022

Fins al 22 de maig de 2022, un dia després de

la finalització del Campionat

2022 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 mes de maig de 2022 al mes de maig de

2023

2022 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 a les Terres de

Lleida

Any 2022



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2022 Conveni marc de col·laboració amb

l'Institut de Cultura de Barcelona

mitjançant el Museu del Disseny                                        

Promoure diferents formats d'activitats

educatives relacionades amb el disseny, la

creativitat i la innovació: projectes de

recerca comuns, col·laboracions amb els

docents i també el préstec interbibliotecari

4 anys a partir de la seva signatura

2022 Conveni de col·laboració amb el Club de

Petanca Secà de Sant Pere

Aportació Ajuntament,            

3.222,- €

L'organització del 10è Torneig de Petanca

Ciutat de Lleida que es celebrarà l'11 de juny

de 2022

El dia del Torneig

2022 Conveni de col·laboració amb l'entitat

Troballes Empresa d'Inserció, SL

L'entitat cessionària es farà 

càrrec de les despeses de 

subministrament d'energia 

elèctrica, telèfon, internet i 

neteja de l'espai cedit i del 

manteniment i conservació 

també de l'espai cedit

L'autorització temporal de l'ús privatiu a

precari per part de l'Ajuntament de Lleida a

l'entitat Troballes de part de la 1a planta i la

totalitat de la planta baixa de l'edifici 8A del

Turó de Gardeny (també anomenat H4,

caserna d'infanteria)

4 anys des de la data de signatura

2022 Conveni de col·laboració amb la Unió

Intercomarcal de CCOO de les Terres de

Lleida pel Pacte Social per Lleida

Aportació Ajuntament, 

36.000,- €

Iniciar un procés de seguiment del Pacte

Social per a la Ciutadania, als efectes de

concretar el seu contingut i executar-lo

durant la vigència del Pacte

Any 2022 amb possibles pròrrogues d'any en

any sempre que se subscrigui un nou conveni

però sense que aquestes puguin superar els 4

anys de mandat municipal

2022 Conveni de col·laboració amb la Fundació

Champagnat per a la cessió d'ús d'un

local

                                       

La cessió d'ús a precari, a la Fundació

Champagnat, del local municipal situat al

carrer Lluís Millet, 34, baixos, per a la

ubicació del projecte "Trampolí" destinat a

oferir recursos formatius i

d'acompanyament psicològic a menors

estrangers no acompanyats

1 any des de la data de signatura i amb

possibilitat de pròrroga de fins a 2 anys

2022 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 2022

2022 Conveni de col·laboració amb la

Federació d'Associacions de Veïns de

Lleida i Província (FAVLL)

Aportació Ajuntament,         

7.000,- €

Treballar conjuntament per tal de fomentar

la participació del voluntariat en totes

aquelles accions encaminades a la millora de

la situació de vulnerabilitat de les persones

De l'1 de febrer al 30 de juny de 2022



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2022 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

De l'1 de gener al 31 de desembre de 2022

2022 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 del voluntariat

Any 2022

2022 Conveni de col·laboració amb la

Federación de Casas y Centros Regionales

de la província de Lleida

Aportació Ajuntament, 

10.000,- €

La coordinació d'activitats en general i en

específic el concert de poemes musicals

2022 al Teatre Escorxador amb l'actuació de

les diferents cases regionals

De l'1 de gener al 31 de desembre de 2022

2022 Conveni marc de cooperació directa amb

l'Associació Alpicat solidari

Aportació Ajuntament,          

3.500,- €

Desenvolupament del projecte "Joves

Solidaris a Gàmbia 2022"

Del mes de setembre de 2022 al 30 de

setembre de 2023

2022 Conveni de col·laboració per al suport a

les accions de cooperació i solidaritat de

la Universitat de Lleida 2022

Aportació Ajuntament,           

8.000,- €

Establir un marc de col·laboració amb la

Universitat de Lleida a la fi de consolidar el

treball conjunt en matèria de cooperació al

desenvolupament a través de la Unitat de

Desenvolupament i Cooperació, amb el

propòsit fonamental de contribuir a bastir

una societat més justa i equitativa

Any 2022

2022 Conveni de col·laboració amb l'associació

Club de Vehicles Històrics de Lleida

                                       

L'autorització temporal de l'ús privatiu a

precari a l'associació Club Vehicles Històrics

de Lleida, del local municipal annex al

Museu de l'Automoció Roda Roda situat al

carrer Eduardo Velasco, 1 baixos

4 anys des de la seva signatura

2022 Conveni de col·laboració amb

l'Administració de la Generalitat de

Catalunya mitjançant el Departament

d'Educació relatiu a l'assumpció i el

repartiment de les despeses de

funcionament i manteniment de l'Institut

Escola Magraners

                                       

Determinar els criteris a partir dels quals

s'ha d'establir el règim de cofinançament

entre el Departament d'Educació i

l'Ajuntament de Lleida per assumir les

despeses derivades del funcionament i del

manteniment de l'Institut escola

Des de la data de la darrera signatura

electrònica i amb efectes econòmics des de

l'1 de setembre de 2021 fins un màxim de 4

anys



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2022 Conveni de col·laboració amb l'Institut

Escola del Treball

                                       

Regular la col·laboració per tal que ambdues

institucions facilitin mútuament els serveis

de formació, innovació i transferència de

coneixement, que han de repercutir en el

sector empresarial de la ciutat de Lleida

2 anys a partir de la seva signatura amb

possibilitat de pròrrogues de 4 anys

2022 Conveni de col·laboració amb l'Agència

Catalana de l'Aigua

Aportació Agència Catalana 

de l'Aigua, 599.441,65 € amb 

els respectius 

desglossaments per 

anualitats

Establir el marc de col·laboració entre les

entitats intervinents i la determinació de les

condicions en què es durà a terme el

finançament de l'execució de l'actuació de

sanejament en alta "Connexió del Nucli de

Llívia al sistema de Lleida"

4 anys des de la data de signatura

2022 Conveni de donació del Sr. José Alfonso

López Tufet
                                       

Acceptar la donació formalitzada del

Sr. José Alfonso López Tufet i destinar els

béns que es relacionen al Museu d'Art

Jaume Morera

                                       

2022 Conveni de col·laboració amb la Casa de

Andalucía de Lleida

Aportació Ajuntament, 

3.442,51 €

Desenvolupar la Feria de Abril a la ciutat de

Lleida amb la realització d'actes de promoció 

ciutadana dels costums i tradicions per al

foment de la interculturalitat, la convivència

i la cohesió social

Del 29 d'abril a l'1 de maig de 2022

2022 Conveni i acord de constitució de

l'Agrupació d'entitats per a la sol·licitud

del projecte "Comunalitat Zona 09 per la

cultura, els joves i l'esport"

D'acord amb les bases de la 

convocatòria el pressupost 

acordat per part de 

l'Ajuntament de Lleida és de 

30.500,- € anuals i 61.000,- € 

per dos anys

Construir relacions, projectes i teixir xarxa

entre ciutadania, veïnat, associacions,

empreses, entitats i administració pública

per promoure un nou model que fomenti

l'economia social i solidària

2 anys

2022 Conveni amb la Comunitat de Regants de

l'Horta de Lleida

Aportació Ajuntament, 

156.829,- € repartida en tres 

terminis

L'adhesió al procés de modernització del reg

del Sector A de l'Horta de Lleida                                        



Any Títol Contingut econòmic Objecte Durada i pròrrogues

2022 Conveni de col·laboració amb la Fundació

Pública Teatre de la Llotja

L'Ajuntament acollirà els 

espectacles als equipaments 

municipals corresponents 

aportant el personal i la 

infraestructura necessaris per 

al desenvolupament de les 

activitats

Gestionar la programació escolar i familiar

escènica i musical

4 anys com a màxim des de la data de la seva

signatura amb possibilitat de pròrroga de fins

a quatre anys addicionals més

2022 Conveni de col·laboració amb el Centre

de Titelles de Lleida

Aportació Ajuntament, 

45.486,- €

Regular i fixar les aportacions que efectuarà

l'Ajuntament per col·laborar en

l'organització de la Fira de Titelles

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

desembre de 2022

2022 Conveni de col·laboració amb la Fundació

Bancària Caixa d'Estalvis i Pensions de

Barcelona "la Caixa"

L'Ajuntament aportarà els 

recursos humans, econòmics 

i materials necessaris

Dur a terme activitats pel Festival

l'Intangible. Immersions creatives: cultura,

art i tecnologia

De l'1 de gener al 30 de novembre de 2022

2022 Conveni de col·laboració amb UGT per a

l'aprovació del Pacte Social per Lleida

Aportació Ajuntament, 

36.000,- €

UGT és una de les centrals sindicals més

representatives i té un especial interès en

promoure una major qualitat de vida de la

ciutadania. L'objectiu es aconseguir una

Lleida més participativa, més solidària i una

ciutat millor per a tothom

Any 2022 amb possibles pròrrogues d'any en

any sempre que se subscrigui un nou conveni

però sense que aquestes puguin superar els 4

anys de mandat municipal


