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AJUNTAMENT DE LLEIDA
DEPARTAMENT DE JOVENTUT
Resolució de la convocatòria de subvencions del Departament de Joventut de l’Ajuntament de Lleida (L-9.1)
per l’any 2021
La Junta de Govern Local amb data 24 de novembre de 2021, prengué l’acord següent:
1. Aprovació de la concessió de subvencions destinades a projectes adreçats a consolidar el teixit associatiu
juvenil L-9.1.
Vista la proposta del regidor de Joventut, Festes i Tradicions, atès el previst en les bases d’execució del
pressupost vigent i del Decret de delegació d’Alcaldia de data 28 de juny de 2019, la Junta de Govern per
unanimitat acorda:
L’adopció dels següents acords:
1. Concedir les subvencions següents per a cada una de les línies subvencionadores.
2. Desestimar les subvencions especificades per a cada línia subvencionadora.
3. El pagament d’aquestes subvencions en concepte de bestreta.
4. El pagament d’aquestes subvencions no es farà efectiu a aquelles entitats que tenen pendent la
presentació de diferent documentació requerida, segons consta en la valoració tècnica, fins que aquesta
documentació s’hagi presentat.
Ajuts a projectes adreçats a entitats juvenils
ENTITAT / PROJECTE / QUANTITAT ATORGADA

Associació Giramon de Pardinyes (AGIPA) / Grup de Joves Pardinyes / 700,00 euros
Associació Colors de Ponent. Col·lectiu LGTBIQ de Lleida / Ens en sortim / 400,00 euros
Associació Colors de Ponent. Col·lectiu LGTBIQ de Lleida / Grup de Joves / 400,00 euros
Associació Lleidatana per la Síndrome de Down / Projecte d’atenció integral del lleure en valors per a joves
2021 / 900,00 euros
Associació Esportiva la Cristaleria / La Cristaleria: joves i esport / 700,00 euros
Associació Agrupament Escolta Garbí (CMS) / Ruta Pioners i Caravel·les 2021 / 300,00 euros
Associació Projecte & GAR / Tallers de teatre: “Mike hado” i “història d’un cavall” / 396,00 euros
Associació Club d’Escalada i Muntanya Pardinyes (CEMP) / Taller grafitti i maniobres en vertical.
Remodelació de la pintura del rocòdrom municipal de Pardinyes / 100,00 euros
Associació Club d’Escalada i Muntanya Pardinyes (CEMP) / Puja corda! / 270,00 euros
Fundació Verge Blanca / Trobada de monitors i monitores MCECC Lleida / 230,00 euros
Associació Lleidatana de Jocs Alternatius (ALEA) / Friday nights / 65,00 euros
AssociacióDigitally
Lleidatana
signedde
byJocs
e- Alternatius (ALEA) / Ludoteca / 100,00 euros
AssociacióBOP
Lleidatana de Jocs Alternatius (ALEA) / Jornadas temáticas / 65,00 euros
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Per un import
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