
ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ CENTRE EUROPEU 

D’EMPRESES I INNOVACIÓ DE LLEIDA I ...... 

 

Lleida, .......  

 

REUNITS 

 

D’una banda,  

L’Il·lm. Sr. Joan Talarn, President de la Diputació de Lleida, actuant en aquest acte en qualitat de 

President de la FUNDACIÓ CENTRE EUROPEU D’EMPRESES I INNOVACIÓ DE LLEIDA, inscrita en 

el Registre de Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el 

número 2.250, segons acord de patronat amb data 11 de gener de 2008 (d’ara endavant, 

CEEILLEIDA), amb domicili a Lleida, Complex de la Caparrella, Edifici CEEILleida, amb CIF 

G25574260. 

 

D’altra banda,  

L’Il·lm. Sr. ....., Alcalde de ....., actuant en nom i representació de l’Ajuntament de ....., amb 

domicili a ..... i amb CIF ...... 

 

Les parts es reconeixen mútuament la capacitat legal suficient per obligar a les seves respectives 

institucions i d’acord amb les atribucions que tenen conferides,  

 

MANIFESTEN 

 

1.En data 3 de juliol de 2012, les dues parts van formalitzar un conveni de col·laboració per la 

gestió del CEI .....  

 

2.Que en la clàusula segona, aportacions, el CEEILLEIDA es compromet a abonar les despeses de 

formació, seminaris o jornades, publicitat, assistència a fires o d’altres activitats que determini 

la comissió de seguiment prevista en la clàusula quarta, en una quantitat de fins a 3.000 euros 

l’any, sempre que les seves disponibilitats pressupostàries ho permetin.  

 

PACTEN 

 

1.En data ...... de 2020 es va reunir la Comissió de seguiment del CEI ... formada per:  



CEEILLEIDA:  

     Antoni Piñol, Director. 

     Salvador Pifarré, Tècnic.  

 

CEI ...:  

    ...........  

    ..........  

 

3.Van acordar, per poder realitzar les formacions al CEI ... d’una manera més efectiva i eficient, 

la compra de ....... Incloent la despesa dins dels 3.000 euros de l’aportació del CEEILLEIDA per 

l’any 2020. 

 

4.Mantenint totes les altres clàusules del conveni inicial signat en data 31 de juliol de 2012. 

 

Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest document que s’annexa al conveni signat 

en data 31 de juliol de 2012, ambdues parts el signen en exemplars del mateix valor i efecte.  

 

 

 

Signat,  

 

 

 

 

 

Il·lm. Sr. Joan Talarn                                          Il·lm. Sr. (alcalde)  


