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RELACIÓ DE CONVENIS 2018 
 
 
Junta de Govern 11.01.2018 
 
Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Mollerussa relatiu a la borsa de mediació situada en 
aquest municipi, per a l’any 2018 
 
Addenda de pròrroga del Conveni de col·laboració entre l'Agència de l'Habitatge de 
Catalunya i l'Ajuntament de Mollerussa relatiu al programa de mediació per al lloguer 
social per a  l’any 2018 
 
Aprovació Conveni per a la utilització temporal de solars per a destinar-los a 
aparcament públic de vehicles - Av. del Canal núm.3. 
 
Aprovació Conveni per a la utilització temporal de solars per a destinar-los a 
aparcament públic de vehicles – C/ Santa Cristina núm. 1. 
 
Junta de Govern 25.01.2018 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Cardionlive per la 
implementació d’una prova pilot consistent en testejar la viabilitat de crear una 
comunitat de rescatadors cardíacs a partir de municipis petits (CREC). 
 
Junta de Govern 01.02.2018 
 
Aprovació Conveni de col·laboració per al Curs 2017/2018 entre l’Ajuntament de 
Mollerussa i l’Institut Mollerussa per desenvolupar accions de caire intergeneracional 
al Casal Municipal per a la Gent Gran. 
 
Junta de Govern 08.02.2018 
 
Conveni entre el Consorci per a la normalització lingüística i la Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa per promoure el Programa voluntariat per la llengua. 
 
Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i ACUDAM per a la cessió 
anticipada de terrenys destinats a l’obertura del vial de la travessera Domenech 
Cardenal de Mollerussa, dins de l’àmbit del PA-AA-07, Polígon d’Actuació Urbanistica 
07 (ACUDAM) 
 
Junta de Govern 22.02.2018 
 
Donar compte del conveni de pràctiques entre l’ajuntament de Mollerussa i l’institut 
Joan Oró (formació pràctica en centres de treball) 
 
Junta de Govern 07.03.2018 
 
Donar compte del conveni de pràctiques entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’institut 
Joan Oró (formació pràctica en centres de treball). 
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Junta de Govern 15.03.2018 
 
Aprovació del Conveni de pràctiques entre l’Ajuntament de Mollerussa i del Col·legi 
Episcopal – Mare de Déu de l’Acadèmia (formació pràctica en centres de treball). 
 
Junta de Govern 22.03.2018 
 
Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament e Mollerussa per al Pla 
Educatiu d’Entorn. 
 
Junta de Govern 19.04.2018 
 
Codificació de la justificació de les despeses dels convenis marc per a la utilització de 
locals per a destinar-los a espais d’exposicions temporals del Pla de Barris actuació 
7.06. Relació 01/2017. 
 
Junta de Govern 10.05.2018 
 
Aprovació Conveni per a la utilització temporal de solars per a destinar-los a 
aparcament públic de vehicles – C/ Carme, núm.1. 
 
Aprovació Conveni per a la utilització temporal de solars per a destinar-los a 
aparcament públic de vehicles – C/ La Creu, núm. 8. 
 
Aprovació Conveni per a la utilització temporal de solars per a destinar-los a 
aparcament públic de vehicles – C/ Enric Granados núm. 14. 
 
Junta de Govern 16.05.2018 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa  i el Club Escuderia 
Mollerussa, per l’organització del Campionat d’Espanya i de Catalunya d’Autocros –
XXVI Premi Ara Lleida, Edició 2018. 
 
Junta de Govern 07.06.2018 
 
Conveni de col·laboració Ajuntament de Mollerussa – Càritas Parroquial de 
Mollerussa, període 2018-2021. 
 
Conveni de col·laboració Ajuntament de Mollerussa – Creu Roja Pla d’Urgell, període 
2018-2021. 
 
Junta de Govern 21.06.2018 
 
Conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Mollerussa per al projecte PDC Sol Ixent d’Atenció Educativa a la Diversitat de 
l’Alumnat d’Educació Secundària del Municipi, en el marc del programes de 
diversificació curricular. 
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Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Tecsidel per la 
implementació d’una prova pilot consistent en sotmetre a trànsit automobilístic real 
el prototip del sistema STREET-FLOW de Tecsidel instal·lat en un tram de la via 
pública a Mollerussa per tal de validar-ne el funcionament. 
 
Junta de Govern 12.07.2018 
 
Relació Convenis per a aparcaments públics de vehicles 1/2018 
 
Junta de Govern 26.07.2018 
 
Modificació del Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Mollerussa i ACUDAM per a 
la cessió anticipada de terrenys destinats a l’obertura del vial de la Travessera 
Domenech Cardenal de Mollerussa, dins de l’àmbit del PA-AA-07, Polígon d’Actuació 
Urbanística 07 (ACUDAM) 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Tàrrega i l’Ajuntament de Mollerussa 
per al desenvolupament dels recursos que han d’aportar de forma compartida al 
compliment del Conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per a la 
realització de Programes de Formació i Inserció (PFI) organitzats en la modalitat de 
Pla de Transició al Treball (PTT). Curs 2018-2019. 
 
Conveni per a la cessió i ús de les instal·lacions del centre educatiu INS Terres de 
Ponent per al desenvolupament de l’activitat de tennis taula: curs 2018/2019. 
 
Junta de Govern 02.08.2018 
 
Primera Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Mollerussa per al Pla Educatiu d'Entorn per a l’any 2018. 
 
Segona Addenda al Conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de 
Mollerussa per al Pla Educatiu d'Entorn del Curs 2018-2019.  
 
Junta de Govern 13.09.2018 
 
Relació Convenis per a aparcaments públics de vehicles 02/2018 
 
Junta de Govern 20.09.2018 
 
Aprovació conveni de pràctiques entre l’Ajuntament de Mollerussa i l’Institut 
Almatà. [formació en centres de treball]. 
 
Junta de Govern 15.11.2018 
 
Conveni de col·laboració entre Globalleida i l’Ajuntament de Mollerussa per l’adhesió 
a la plataforma virtual d’ocupació. 
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Junta de Govern 13.12.2018 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i Circuit Urgellenc SA per 
a l’exhibició de cinema comercial a la sala d’actes del Centre  
Cultural de Mollerussa. 
 
Conveni de col·laboració per al curs 2018/2019 entre l’Ajuntament de Mollerussa i 
l’Institut Mollerussa per desenvolupar accions de caire intergeneracional al Casal 
Municipal per a la gent gran. 
 
Convenis de pràctiques entre l’Institut Terres de Ponent i l’Ajuntament de 
Mollerussa. Estada a l’empresa (curs 2018-2019). 
 
Junta de Govern 20.12.2018 
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell referent als Serveis Socials Bàsics establerts al Contracte Programa 
2016/2019.   
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell en relació a l’aplicació dels serveis d’intervenció socioeducativa no 
residencials per a infants i adolescents: programes d’atenció social i educativa 
davant les situacions de risc. Fitxa 2.2 del Contracte Programa 2016/2019.   
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell en relació a la de gestió de la fitxa 7: Migracions i ciutadania. Anualitats 
2016/2019.   
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell en relació a la  implementació  de la fitxa 37: Plans i mesures d’igualtat 
en el treball.  Anualitats 2017/2019.   
 
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Mollerussa i el Consell Comarcal del 
Pla d’Urgell relatiu al Centre de Distribució d’Aliments [CDA] 
 
Addenda al conveni marc de col·laboració entre el Consell  
Comarcal del Pla d’Urgell i l’Ajuntament de Mollerussa per a la prestació de serveis 
tècnics d’àmbit general per l’execució del Pla de Barris de l’any 2018. 
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